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Μαλατέστας Γιώργος
Μανασσάκης Βασίλειος
Μηλάκης Εμμανουήλ
Παπαδάκης Σταμάτης
Σάββας Δημήτριος
Σιφακάκης Πολυχρόνης 
Στριλιγκάς Γεώργιος
Τζωρτζάκης Ιωάννης
Φαραζάκης Νικόλαος
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Μαράκη Αγγελική
Μαρκογιαννάκη Σοφία
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Πανσεληνάς Γεώργιος
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Αγγουράκη Ροδάνθη
Αλεξάκη Σοφία
Αναγνωστάκης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ναταλία
Αρβανιτάκης Μιχαήλ
Βαμβουνάκη Χρυσή
Βαρούχα Μαρία
Γκουτζικίδη Αναστασία
Γωγάκη Ανδρονίκη
Διαμαντούλη Ευλαλία
Εζανίδου Παναγιώτα
Ευθυμίου Μαρία
Καλλέργη Άννα
Καλούδη Ελευθερία
Καρκανάκη Μαρία
Καρκανάκης Στυλιανός
Κοκκίνη Μαρία
Κοκοβάκης Εμμανουήλ
Κοσμαδάκης Νικόλαος
Κουσκουρίδα Φραγκούλα
Κουφάκη Μαρία
Μαρκογιαννάκη Αθηνά

Μελιώτη Στυλιανή
Μπελαδάκη Δέσποινα
Μπελαδάκη Νίκη
Ορφανάκης Βασίλειος
Παπαδημητράκη Ευαγγελία
Σηφάκης Νικόλαος
Σκουλά Ειρήνη
Σταυρίδη Αργυρώ
Στριλιγκά Μαλαματένια
Συγκελάκης Γεώργιος
Σωμαράκη Ειρήνη
Ταμιωλάκης Γεώργιος
Τσεντελιέρου Σοφία
Τσικαλάκης Ιωάννης
Τσοράγλου Αγγελική
Φραγκούλη Ευαγγελία
Χαιρέτη Μαρία
Χαλεπάκη Δήμητρα
Χαλκιαδάκη Αρετή
Χατζηγεωργίου Έλλη
Χουρσανίδου Αναστασία
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

- Δημιουργικότητα και Εκπαίδευση

- Δημιουργικότητα και Εφαρμογές Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

- Διαπολιτισμική Αγωγή

- Διδακτική Μεθοδολογία 
(Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα)

- Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες

- Εκπαίδευση Ενηλίκων – Δια Βίου Μάθηση

- Εκπαίδευση και Επιμόρφωση  Εκπαιδευτικών

- Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

- Εκπαιδευτική Έρευνα

- Εκπαιδευτική Πολιτική 
(Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης)

- Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
(Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, συμβουλευτική)

- Εφαρμογές των Τ.Π.Ε. για την εκπαίδευση

- Ιστορία της Εκπαίδευσης

- Καινοτομίες στην Εκπαίδευση

- Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

- Πολιτισμός και Εκπαίδευση
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κ. Σταύρου Αρναουτάκη

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζουμε την ίδρυση του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών καθώς και τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου
με θέμα: «Το σύγχρονο σχολείο μέσα από το πρίσμα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επι-
στημών: Από τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική», το οποίο πραγματοποιείται στο Ηράκλειο.

Ως Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκουμε την οικοδόμηση ενός συστήματος γνώσης ικανό να πα-
ράγει προτάσεις και να προτείνει λύσεις σε κρίσιμα αναπτυξιακά και κοινωνικά 
ζητήματα του τόπου μας και ταυτόχρονα να ανοίγει νέους δρόμους σε επιχειρηματίες, σε νέους
επιστήμονες και στους επαγγελματικούς κλάδους που δραστηριοποιούνται στο νησί. Η αξιο-
ποίηση και ενίσχυση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων στον τουρισμό, στον πρωτογενή
τομέα, στον πολιτισμό, στην ενέργεια, στο περιβάλλον, στην εκπαίδευση και την έρευνα πρέπει
να αποτελέσουν τα θεμέλια μιας αειφόρου ανάπτυξης για την Κρήτη.

Η δική σας συμμετοχή, με τις καινοτόμες ιδέες και προτάσεις σας για στοχευμένες δράσεις
στους άξονες ενδιαφέροντος του Ι.Α.Κ.Ε., μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των
στόχων μας. Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών αναμένεται να ενισχύσει
σημαντικά την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας
στην Κρήτη. Με αυτό το δεδομένο θα μας βρείτε αρωγούς και συμπαραστάτες στις πρωτοβου-
λίες που θα αναλάβετε.

Εύχομαι καλή επιτυχία στη διοργάνωση του πρώτου σας συνεδρίου με την ελπίδα ότι τα
αποτελέσματα που θα προκύψουν μέσα από τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις θα φανούν χρήσιμα
για όλους του κρητικούς.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ
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Καλωσόρισμα της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής
και του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο του 
Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: «Το σύγχρονο σχολείο μέσα
από το πρίσμα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών: Από τη θεωρία στην καθημερινή
πρακτική», που διοργανώνουμε στο Ηράκλειο Κρήτης από 24 έως και 26 Απριλίου 2015 στο
Ξενοδοχείο Ατλαντίς.

Το θέμα του σύγχρονου σχολείου στην εποχή αυτή των ραγδαίων εξελίξεων είναι ένα από
τα πιο σημαντικά ζητήματα της τρέχουσας δεκαετίας στο δημόσιο διάλογο. Το Συνέδριό μας
έχει ως επιδίωξη να συνδέσει τις απαιτήσεις για προγραμματικές αναζητήσεις, κοινωνικές 
αναλύσεις και σύγχρονες αντιλήψεις σε θέματα που απασχολούν την επιστημονική έρευνα
αλλά και να αξιολογήσει ευκαιρίες  για δράσεις και άλλες πρωτοβουλίες. Λαμβάνοντας υπόψη
τις δυναμικές που διαμορφώνουν τον εκπαιδευτικό χάρτη και αξιοποιώντας ερευνητικά δεδο-
μένα που σχετίζονται με μια σειρά από επιστημονικά πεδία και κλάδους, θα  αναπτυχθεί 
γόνιμος προβληματισμός και θα γίνουν προτάσεις στο πλαίσιο των νέων προοπτικών για το
σύγχρονο σχολείο. Το Συνέδριο θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην κρίσιμη σημασία των Ανθρω-
πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών για την εκπαίδευση, με την προοπτική να αποκτήσει το
σχολείο ουσιαστικό νόημα και περιεχόμενο για τα παιδιά.

Θεωρούμε ότι με τις εισηγήσεις και τις ανακοινώσεις αξιόλογων ομιλητών τους οποίους
έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε, το δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί στο Συνέδριο μέσα
από τις εισηγήσεις, τις διαλέξεις, τις ανοιχτές συζητήσεις, τις επιστημονικές ανακοινώσεις με
λόγο και αντίλογο και επιχειρήματα θα φωτιστούν πολλές άγνωστες πτυχές του ερευνητικού
πεδίου και του επιστημονικού διαλόγου για το σύγχρονο σχολείο σε περιόδους κρίσης και θα
εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

Οι θεματικές του Συνεδρίου καλύπτουν πολλούς τομείς της σχολικής πραγματικότητας, 
δηλαδή τη διδασκαλία με ανοιχτές διαδικασίες μάθησης, τα ανοιχτά αναλυτικά προγράμματα,
τη διαπολιτισμική αγωγή, την ποιότητα των σχολικών εγχειριδίων, τις  μαθησιακές δυσκολίες,
την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας, τη δημοκρα-
τική διοίκηση και οργάνωση της εκπαίδευσης, την εκπαίδευση και οικονομία στο σχολείο, την
αξιολόγηση, τη σημασία της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης, την ιστορία της εκπαίδευσης, του
πολιτισμού, τις σύγχρονες τάσεις των επιστημών της αγωγής, τα καινοτόμα προγράμματα 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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διδασκαλίας και μάθησης, τις νέες τεχνολογίες. Με την κυκλοφορία των πρακτικών του συνε-
δρίου ελπίζουμε ότι η εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και όλοι όσοι ασχολούν-
ται με τη μελέτη των εκπαιδευτικών θεμάτων θα αποκτήσουν μια χρήσιμη πηγή αναφοράς για
όλα τα σύγχρονα θέματα που πραγματεύεται το συνέδριο.

Αξιοποιώντας την εμπειρία της διοργάνωσης προηγούμενων Συνεδρίων, θα προσπαθή-
σουμε να διαμορφώσουμε ένα υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής συζήτησης. Περιμένουμε την
ενεργή συμμετοχή σας και σας καλωσορίζουμε στην όμορφη και φιλόξενη πόλη του Ηρακλείου.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 
επιτυχία αυτού του Συνεδρίου. 

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής  Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 

Ελένη Π. Μαράκη  Σπύρος Χ. Πανταζής
Σχολική Σύμβουλος  Ομότιμος Καθηγητής

Α/θμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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ΤΟ ΠΥΚΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ-Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

2010-2014: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Παντελής Β. Αθανασίου
path95@otenet.gr

Εκπαιδευτικός ΠΕ04
MSc σε «Σπουδές στην Εκπαίδευση»
MSc στις «Επιστήμες της Αγωγής»

Περίληψη
Πραγματοποιήθηκε μελέτη και ανάλυση του πυκνού νομοθετικού πλαισίου (Νόμοι, 

Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις) λειτουργίας της Β/θμιας-Α/θμιας εκπαίδευσης την 
πενταετία 2010-2014 (και συσχέτισή του με το πλαίσιο της περιόδου 2005-2009) προς εξαγωγή 
συμπερασμάτων για τη λειτουργία των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης αυτή την πενταετία. Στα 
δεδομένα της ερευνητικής εργασίας, που ήταν όλες οι αναφορές για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης 
στο παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο, εφαρμόσθηκε η μέθοδος ανάλυσης του περιεχομένου. 
Προέκυψαν άξονες νομοθετικών ενοτήτων, κατηγορίες και υποκατηγορίες τους. Αυτά 
συσχετίσθηκαν ποιοτικά και επεξεργάσθηκαν με στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Αναδύθηκε ισχυρή 
ενασχόληση της εκπαιδευτικής πολιτικής με ζητήματα διοικητικής λειτουργίας των δυο 
βαθμίδων/ειδικά της Β/θμιας και περιορισμένη με ζητήματα σπουδών. Χαρακτηριστικές συνέπειες 
αυτών αποτέλεσαν η μεγάλη μείωση των εκπαιδευτικών της Β/θμιας και, κατά δεύτερο λόγο, των 
σχολικών μονάδων της Α/θμιας,. Η εργασία φιλοδοξεί να συμβάλλει στην εκπαιδευτική έρευνα που 
συσχετίζει τη λειτουργία της Β/θμιας-Α/θμιας με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο.

Λέξεις κλειδιά: Νομοθετική πυκνότητα, Νομοθετικό σώμα, Εποπτεία, Εκπαίδευση.

1 Εισαγωγή
Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από ιεραρχική/πυραμιδική μορφή 

εξουσίας (Υπουργός/Κεντρική υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας, Περιφερειακοί Διευθυντές 
Εκπαίδευσης, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές σχολικών μονάδων-Σύλλογοι Διδασκόντων, 
εκπαιδευτικοί), η οποία συνδυάζεται με σαφή (όπως η νομοθεσία περιγράφει) επιμερισμό εργασίας 
ενός εκάστου των παραπάνω. Αυτά τα στοιχεία περιγράφουν ένα μοντέλο διοίκησης με έντονα 
γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά (Ιορδανίδης, 2002∙ Μιχαλακόπουλος, 1987) το οποίο 
αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια που οριοθετούν η Νομοθετική και Εκτελεστική λειτουργία του 
Κράτους. 
Προϊόν της Νομοθετικής λειτουργίας που ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας είναι οι Νόμοι, σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, συνεπώς και στην 
εκπαίδευση. Η σχετική  νομοθετική πρωτοβουλία «ανήκει στη Βουλή και στην κυβέρνηση, που 
προτείνουν νόμους ή σχέδια νόμων, τα οποία η Βουλή επεξεργάζεται, συζητά και ψηφίζει» 
(Δρούλια, Πολίτης, 2008). Δεδομένου πως οι Νόμοι που ψηφίζονται στη Βουλή δεν περιγράφουν 
με λεπτομέρεια όλα τα εκπαιδευτικά ζητήματα στα οποία αναφέρονται, για το λόγο αυτό, 
νομοθετικές αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στην Εκτελεστική λειτουργία, κύριοι φορείς της οποίας 
είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (Προεδρικά Διατάγματα/Π.Δ.) και το Υπουργείο Παιδείας 
(Υπουργικές Αποφάσεις/Υ.Α.). Η σωστή επεξεργασία του θεσμικού εκπαιδευτικού πλαισίου 
(δεδομένου της πολυπλοκότητας  και της πολυνομίας που το διατρέχει) προϋποθέτει, κατά τον 
Σαΐτη (2008), την ιεραρχική ισχύ των διαφόρων «νομοθετημάτων». Από τα προαναφερθέντα, 
υψηλότερη ιεραρχική ισχύ έχει ο Νόμος, ακολουθεί το Π.Δ. και έπεται η Υ.Α.      
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Στην αρχή της παρούσας έρευνας παρατηρήθηκε, για την περίοδο 2010-2014, η ύπαρξη 
ενός πυκνού νομοθετικού πλαισίου στο επίπεδο των Νόμων, το οποίο αφορούσε σε θέματα 
λειτουργίας της Β/θμιας-Α/θμιας εκπαίδευσης. Αυτή η παρατήρηση μας οδήγησε σε έρευνα και του 
αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου της περιόδου 2005-2009. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας 
καταγράφηκε έντονη υπεροχή στη νομοθέτηση, της πρώτης πενταετίας ως προς τη δεύτερη. 
Κρίθηκε σκόπιμο (με βάση την ιεραρχική ισχύ των νομοθετημάτων) να επεκταθεί η έρευνα στο 
επίπεδο των Π.Δ., για τις δυο παραπάνω περιόδους, όπου επίσης αποτυπώθηκε πυκνότητα σχετικής  
νομοθεσίας. Πραγματοποιήθηκε τέλος, καταγραφή και μελέτη όλων των σχετικών Υ.Α. εντός της 
περιόδου 2010-2014, ώστε να υπάρχει πλήρης η βασική νομοθετική εικόνα της περιόδου, με σκοπό 
τη σχετική επεξεργασία. 

Πρώτος στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η καταγραφή των βασικών εκπαιδευτικών 
νομοθετημάτων (Νόμοι, Π.Δ.) που περιείχαν οποιαδήποτε αναφορά στη Β/θμια-Αθμια εκπαίδευση 
των δυο πενταετιών. Έγινε επίσης η καταγραφή των Υ.Α. που περιείχαν στοιχεία των δυο 
βαθμίδων για την πενταετία 2010-2014, εκτιμώντας ότι η μελέτη τους μπορεί να δράσει ως ένα 
επιπλέον εργαλείο ταυτοποίησης του πυκνού νομοθετικού πλαισίου αυτής της περιόδου. Οι 
αναφορές στις δυο βαθμίδες, στα παραπάνω νομοθετήματα, θεωρούνται ως τα ερευνητικά δεδομένα
της εργασίας. 

Δεύτερο στόχο αποτέλεσε η επεξεργασία-διερεύνηση των παραπάνω δεδομένων τόσο σε 
επίπεδο περιεχομένου/ποιοτική επεξεργασία, όσο και σε επίπεδο συγκριτικής-στατιστικής 
παράθεσης μεταξύ τους/ποσοτική.

Τρίτος στόχος της εργασίας τέθηκε η εξαγωγή αποτελεσμάτων από την κριτική επισκόπηση 
της ποιοτικής-ποσοτικής επεξεργασίας και η διατύπωση συμπερασμάτων για τη λειτουργία της 
Β/θμιας-Α/θμιας μέσα στο νομοθετικό περίγραμμα της περιόδου 2010-2014, ώστε να υπάρξει και η 
δική μας συνεισφορά στην εκπαιδευτική έρευνα.

2  Μεθοδολογικό πλαίσιο

2.1 Δεδομένα
Η παρούσα ερευνητική εργασία χρησιμοποιεί ως δεδομένα αναφορές εντός νομοθετικών 

κειμένων, στοιχεία δηλαδή που είναι καταγεγραμμένα σε συγκεκριμένα αρχεία και σύμφωνα με τον 
Παπαναστασίου (1996) μπορεί να χαρακτηρισθεί ως περιγραφική. Λαμβανομένου υπόψη πως τα 
δεδομένα συγκεντρώθηκαν για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (2010-2014, 2005-2009) 
αποσκοπώντας μέσω της επεξεργασίας, στη διερεύνηση ύπαρξης σχέσεων μεταξύ τους, η εργασία 
μπορεί να χαρακτηριστεί και ως επισκόπηση (Cohen, Manion, 1994).

Στη συγκεκριμένη περιγραφική έρευνα επισκόπησης, μελετήθηκαν όλοι οι Νόμοι που ψήφισε 
η Ελληνική Βουλή και όλα τα Π.Δ. (για τις δυο πενταετίες), ώστε να εντοπισθεί σε πόσους-ποιούς 
Νόμους και σε πόσα-ποια Π.Δ. υπήρχε οποιαδήποτε (μικρή ή μεγάλη) αναφορά σε θέματα Β/θμιας-
Α/θμιας εκπαίδευσης. Πηγή ήταν τα Φύλλα Εφημερίδας Κυβέρνησης/Φ.Ε.Κ. του Εθνικού 
Τυπογραφείου (2015). Η άντληση των Υ.Α. 2010-2014 πραγματοποιήθηκε από το δικτυακό τόπο 
Εκπαιδευτική Κλίμακα (2015) σε συνδυασμό με προσωπικά αρχεία Φ.Ε.Κ.

ΝΟΜΟΙ: Ο Νόμος (Ν.) 3814/Φ.Ε.Κ. 3/12.01.2010 ήταν ο πρώτος Νόμος που αναρτήθηκε,
για την πενταετία 2010-2014 και ο Ν.4319/Φ.Ε.Κ. 275/30.12.2014 ο τελευταίος. Απ’ αυτούς τους 
506 Νόμους οι 27 περιείχαν θέματα που αφορούσαν τη Β/θμια-Α/θμια εκπαίδευση.
Για το έτος 2010 ήταν οι Νόμοι: 3839/Φ.Ε.Κ. 51, 3848/Φ.Ε.Κ. 71, 3879/Φ.Ε.Κ. 163, το έτος 2011 
ήταν οι: 3966/Φ.Ε.Κ. 118, 4024/Φ.Ε.Κ. 226, 4027/Φ.Ε.Κ. 233, τo 2012: 4038/Φ.Ε.Κ. 14, 
4057/Φ.Ε.Κ. 54, 4076/Φ.Ε.Κ. 159, 4093/Φ.Ε.Κ. 222, το 2013: 4115/Φ.Ε.Κ. 24, 4142/Φ.Ε.Κ. 83, 
4152/Φ.Ε.Κ. 107, 4172/Φ.Ε.Κ. 167, 4186/Φ.Ε.Κ. 193, 4203/Φ.Ε.Κ. 235, 4218/Φ.Ε.Κ. 268, το 2014:
4229/Φ.Ε.Κ. 8, 4254/Φ.Ε.Κ. 85, 4264/Φ.Ε.Κ. 118, 4274/Φ.Ε.Κ. 147, 4278/Φ.Ε.Κ. 157, 
4283/Φ.Ε.Κ. 189, 4286/Φ.Ε.Κ. 194, 4301/Φ.Ε.Κ. 223, 4304/Φ.Ε.Κ. 234, 4316/Φ.Ε.Κ. 270. Σύνολο:
27.

Ο Ν.3304/Φ.Ε.Κ. 16/27.01.2005 ήταν ο πρώτος Νόμος που αναρτήθηκε, για την πενταετία 
2005-2009 και ο Ν.3813/Φ.Ε.Κ. 236/28.12.2009 ο τελευταίος. Απ’ αυτούς τους 510 Νόμους οι 11 
περιείχαν θέματα που αφορούσαν τη Β/θμια-Α/θμια εκπαίδευση.
Για το έτος 2005 ήταν οι Νόμοι: 3320/Φ.Ε.Κ. 48, 3328/Φ.Ε.Κ. 80, 3376/Φ.Ε.Κ. 191, το έτος 2006 
ήταν οι: 3432/Φ.Ε.Κ. 14, 3467/Φ.Ε.Κ. 128, 3475/Φ.Ε.Κ. 146, το 2007: 3577/Φ.Ε.Κ. 130, το 2008:
3687/Φ.Ε.Κ. 159, 3699/Φ.Ε.Κ. 199, το 2009: 3748/Φ.Ε.Κ. 29, 3794/Φ.Ε.Κ. 156. Σύνολο: 11.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ: Την πενταετία 2010-2014 αναρτήθηκαν 781 Π.Δ. ως εξής:
152 το 2010, 138 το 2011, 136 το 2012, 177 το 2013, 178 το 2014. Απ’ αυτά, τα 18 περιείχαν 
στοιχεία που αφορούσαν σε θέματα Β/θμιας-Α/θμιας εκπαίδευσης. Για το έτος 2010 ήταν τα:
Π.Δ.24/Φ.Ε.Κ. 56, Π.Δ.31/Φ.Ε.Κ. 69, Π.Δ.38/Φ.Ε.Κ. 78, Π.Δ.43/Φ.Ε.Κ. 86, για το έτος 2011:
Π.Δ.21/Φ.Ε.Κ. 72, Π.Δ.41/Φ.Ε.Κ. 107, για το 2012: Π.Δ.47/Φ.Ε.Κ. 97, Π.Δ.48/Φ.Ε.Κ. 97, 
Π.Δ.61/Φ.Ε.Κ. 112, το 2013: Π.Δ.24/Φ.Ε.Κ. 55, Π.Δ.112/Φ.Ε.Κ. 145, Π.Δ.152/Φ.Ε.Κ. 240, 
Π.Δ.170/Φ.Ε.Κ. 274, το 2014: Π.Δ.28/Φ.Ε.Κ. 48, Π.Δ.39/Φ.Ε.Κ. 75, Π.Δ.68/Φ.Ε.Κ. 110, 
Π.Δ.79/Φ.Ε.Κ. 123, Π.Δ.170/Φ.Ε.Κ. 266. Σύνολο: 18.

Την πενταετία 2005-2009 αναρτήθηκαν 1162 Π.Δ. ως εξής: 264 το 2005, 258 το 2006, 246 το 
2007, 200 το 2008, 194 το 2009. Απ’ αυτά, τα 25 περιείχαν στοιχεία που αφορούσαν σε θέματα 
Β/θμιας-Α/θμιας εκπαίδευσης. Για το έτος 2005 ήταν τα: Π.Δ.32/Φ.Ε.Κ. 52, Π.Δ.64/Φ.Ε.Κ. 99,
Π.Δ.91/Φ.Ε.Κ. 129. Για το έτος 2006: Π.Δ.47/Φ.Ε.Κ. 48, Π.Δ.60/Φ.Ε.Κ. 65, Π.Δ.105/Φ.Ε.Κ. 102,
Π.Δ.196/Φ.Ε.Κ. 201, Π.Δ.197/Φ.Ε.Κ. 201, Π.Δ.198/Φ.Ε.Κ. 201, Π.Δ.204/Φ.Ε.Κ. 208,
Π.Δ.257/Φ.Ε.Κ. 284, Π.Δ.258/Φ.Ε.Κ. 284. Για το έτος 2007: Π.Δ.82/Φ.Ε.Κ. 97, Π.Δ.83/Φ.Ε.Κ. 97,
Π.Δ.131/Φ.Ε.Κ. 170, Π.Δ.200/Φ.Ε.Κ. 226. Για το έτος 2008: Π.Δ.36/Φ.Ε.Κ. 61. Π.Δ.50/Φ.Ε.Κ. 81, 
Π.Δ.51/Φ.Ε.Κ. 82, Π.Δ.123/Φ.Ε.Κ. 186, Π.Δ.141/Φ.Ε.Κ. 196, Π.Δ.179/Φ.Ε.Κ. 244,
Π.Δ.200/Φ.Ε.Κ. 266. Για το έτος 2009: Π.Δ.12/Φ.Ε.Κ. 22, Π.Δ.114/Φ.Ε.Κ. 149. Σύνολο: 25.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Οι Υ.Α. που εκδόθηκαν την περίοδο 2010-2014 και είχαν 
οποιαδήποτε αναφορά σε ζητήματα Β/μιας-Α/θμιας εκπαίδευσης ήταν στο σύνολό τους 290.

2.2 Μέθοδος

Όλα τα παραπάνω νομοθετικά κείμενα (τα οποία παρατέθηκαν για ενίσχυση της εγκυρότητας 
της έρευνάς μας) μελετήθηκαν επισταμένα και στις αναφορές τους για Β/θμια-Α/θμια εφαρμόσθηκε 
η μέθοδος ανάλυσης του περιεχομένου. «Η ανάλυση του περιεχομένου αναφέρεται πάντοτε σ’ ένα 
σύνολο ή σώμα τεκμηρίων, που χρησιμεύουν ως βάση για τη σπουδή ενός φαινομένου» 
(Βάμβουκας, 2007). Για το φαινόμενο «πυκνό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της Β/θμιας-Α/θμιας 
της περιόδου 2010-2014» το δικό μας σώμα τεκμηρίων (εφεξής, Νομοθετικό σώμα) αποτελεί το 
σύνολο των 1016 Ν., των 1943 Π.Δ. και των 290 Υ.Α.

Κατά την ανάλυση (ποιοτική επεξεργασία), παρατηρήθηκε η ύπαρξη δυο ενοτήτων-αξόνων 
που συγκροτούσαν το περιεχόμενο των αναφορών του Νομοθετικού σώματος: ο πρώτος άξονας 
εστιάζει στο είδος των νομοθετικών παρεμβάσεων του πλαισίου για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης 
και ο δεύτερος στις εκπαιδευτικές μεταβολές, που ως συνέπεια παρήχθησαν σ’ αυτές τις βαθμίδες. Η 
ανάλυση εμβάθυνε σε κάθε άξονα, γεγονός που ανέδειξε στον μεν πρώτο, δυο υποενότητες-
κατηγορίες και τις υποκατηγορίες τους, στο δε δεύτερο, επίσης δυο κατηγορίες με τις 
υποκατηγορίες τους. Με την παράθεσή τους ενισχύουμε την αξιοπιστία της εργασίας μας.  

Στον πρώτο άξονα η μια κατηγορία/λειτουργία σχολείου, χαρακτηρίζεται από νομοθετικές 
παρεμβάσεις που διακρίνονται σε δυο υποκατηγορίες: αυτές που είναι διοικητικής υφής όπως, 
μεταθέσεις, ωράριο, ολοήμερα Δημοτικά, κατάργηση ειδικοτήτων, αξιολόγηση, επιλογή στελεχών 
εκπαίδευσης κλπ. (η υποκατηγορία σημαίνεται ως Εποπτεία), και αυτές που αναφέρονται σε θέματα 
σπουδών όπως, εξετάσεις, διδακτέα ύλη, ωρολόγιο πρόγραμμα, μαθήματα επιλογής κλπ. και (η 
υποκατηγορία) σημαίνεται ως Εκπαίδευση. Δεδομένου πως υπήρχαν νομοθετικά κείμενα (Ν., Π.Δ.,
Υ.Α.) που περιείχαν μόνο θέματα Εποπτείας ή μόνο θέματα Εκπαίδευσης ή μίγμα τους, προέκυψαν 
τελικά 3 ποιοτικές υποκατηγορίες, οι εξής: Εποπτεία, Εκπαίδευση, Εποπτεία-Εκπαίδευση. Η άλλη 
κατηγορία/βαθμίδες εκπαίδευσης συγκροτείται από 3 υποκατηγορίες: αυτή που αφορά μόνο σε 
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Ο Ν.3304/Φ.Ε.Κ. 16/27.01.2005 ήταν ο πρώτος Νόμος που αναρτήθηκε, για την πενταετία 
2005-2009 και ο Ν.3813/Φ.Ε.Κ. 236/28.12.2009 ο τελευταίος. Απ’ αυτούς τους 510 Νόμους οι 11 
περιείχαν θέματα που αφορούσαν τη Β/θμια-Α/θμια εκπαίδευση.
Για το έτος 2005 ήταν οι Νόμοι: 3320/Φ.Ε.Κ. 48, 3328/Φ.Ε.Κ. 80, 3376/Φ.Ε.Κ. 191, το έτος 2006 
ήταν οι: 3432/Φ.Ε.Κ. 14, 3467/Φ.Ε.Κ. 128, 3475/Φ.Ε.Κ. 146, το 2007: 3577/Φ.Ε.Κ. 130, το 2008:
3687/Φ.Ε.Κ. 159, 3699/Φ.Ε.Κ. 199, το 2009: 3748/Φ.Ε.Κ. 29, 3794/Φ.Ε.Κ. 156. Σύνολο: 11.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ: Την πενταετία 2010-2014 αναρτήθηκαν 781 Π.Δ. ως εξής:
152 το 2010, 138 το 2011, 136 το 2012, 177 το 2013, 178 το 2014. Απ’ αυτά, τα 18 περιείχαν 
στοιχεία που αφορούσαν σε θέματα Β/θμιας-Α/θμιας εκπαίδευσης. Για το έτος 2010 ήταν τα:
Π.Δ.24/Φ.Ε.Κ. 56, Π.Δ.31/Φ.Ε.Κ. 69, Π.Δ.38/Φ.Ε.Κ. 78, Π.Δ.43/Φ.Ε.Κ. 86, για το έτος 2011:
Π.Δ.21/Φ.Ε.Κ. 72, Π.Δ.41/Φ.Ε.Κ. 107, για το 2012: Π.Δ.47/Φ.Ε.Κ. 97, Π.Δ.48/Φ.Ε.Κ. 97, 
Π.Δ.61/Φ.Ε.Κ. 112, το 2013: Π.Δ.24/Φ.Ε.Κ. 55, Π.Δ.112/Φ.Ε.Κ. 145, Π.Δ.152/Φ.Ε.Κ. 240, 
Π.Δ.170/Φ.Ε.Κ. 274, το 2014: Π.Δ.28/Φ.Ε.Κ. 48, Π.Δ.39/Φ.Ε.Κ. 75, Π.Δ.68/Φ.Ε.Κ. 110, 
Π.Δ.79/Φ.Ε.Κ. 123, Π.Δ.170/Φ.Ε.Κ. 266. Σύνολο: 18.

Την πενταετία 2005-2009 αναρτήθηκαν 1162 Π.Δ. ως εξής: 264 το 2005, 258 το 2006, 246 το 
2007, 200 το 2008, 194 το 2009. Απ’ αυτά, τα 25 περιείχαν στοιχεία που αφορούσαν σε θέματα 
Β/θμιας-Α/θμιας εκπαίδευσης. Για το έτος 2005 ήταν τα: Π.Δ.32/Φ.Ε.Κ. 52, Π.Δ.64/Φ.Ε.Κ. 99,
Π.Δ.91/Φ.Ε.Κ. 129. Για το έτος 2006: Π.Δ.47/Φ.Ε.Κ. 48, Π.Δ.60/Φ.Ε.Κ. 65, Π.Δ.105/Φ.Ε.Κ. 102,
Π.Δ.196/Φ.Ε.Κ. 201, Π.Δ.197/Φ.Ε.Κ. 201, Π.Δ.198/Φ.Ε.Κ. 201, Π.Δ.204/Φ.Ε.Κ. 208,
Π.Δ.257/Φ.Ε.Κ. 284, Π.Δ.258/Φ.Ε.Κ. 284. Για το έτος 2007: Π.Δ.82/Φ.Ε.Κ. 97, Π.Δ.83/Φ.Ε.Κ. 97,
Π.Δ.131/Φ.Ε.Κ. 170, Π.Δ.200/Φ.Ε.Κ. 226. Για το έτος 2008: Π.Δ.36/Φ.Ε.Κ. 61. Π.Δ.50/Φ.Ε.Κ. 81, 
Π.Δ.51/Φ.Ε.Κ. 82, Π.Δ.123/Φ.Ε.Κ. 186, Π.Δ.141/Φ.Ε.Κ. 196, Π.Δ.179/Φ.Ε.Κ. 244,
Π.Δ.200/Φ.Ε.Κ. 266. Για το έτος 2009: Π.Δ.12/Φ.Ε.Κ. 22, Π.Δ.114/Φ.Ε.Κ. 149. Σύνολο: 25.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Οι Υ.Α. που εκδόθηκαν την περίοδο 2010-2014 και είχαν 
οποιαδήποτε αναφορά σε ζητήματα Β/μιας-Α/θμιας εκπαίδευσης ήταν στο σύνολό τους 290.

2.2 Μέθοδος

Όλα τα παραπάνω νομοθετικά κείμενα (τα οποία παρατέθηκαν για ενίσχυση της εγκυρότητας 
της έρευνάς μας) μελετήθηκαν επισταμένα και στις αναφορές τους για Β/θμια-Α/θμια εφαρμόσθηκε 
η μέθοδος ανάλυσης του περιεχομένου. «Η ανάλυση του περιεχομένου αναφέρεται πάντοτε σ’ ένα 
σύνολο ή σώμα τεκμηρίων, που χρησιμεύουν ως βάση για τη σπουδή ενός φαινομένου» 
(Βάμβουκας, 2007). Για το φαινόμενο «πυκνό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της Β/θμιας-Α/θμιας 
της περιόδου 2010-2014» το δικό μας σώμα τεκμηρίων (εφεξής, Νομοθετικό σώμα) αποτελεί το 
σύνολο των 1016 Ν., των 1943 Π.Δ. και των 290 Υ.Α.

Κατά την ανάλυση (ποιοτική επεξεργασία), παρατηρήθηκε η ύπαρξη δυο ενοτήτων-αξόνων 
που συγκροτούσαν το περιεχόμενο των αναφορών του Νομοθετικού σώματος: ο πρώτος άξονας 
εστιάζει στο είδος των νομοθετικών παρεμβάσεων του πλαισίου για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης 
και ο δεύτερος στις εκπαιδευτικές μεταβολές, που ως συνέπεια παρήχθησαν σ’ αυτές τις βαθμίδες. Η 
ανάλυση εμβάθυνε σε κάθε άξονα, γεγονός που ανέδειξε στον μεν πρώτο, δυο υποενότητες-
κατηγορίες και τις υποκατηγορίες τους, στο δε δεύτερο, επίσης δυο κατηγορίες με τις 
υποκατηγορίες τους. Με την παράθεσή τους ενισχύουμε την αξιοπιστία της εργασίας μας.  

Στον πρώτο άξονα η μια κατηγορία/λειτουργία σχολείου, χαρακτηρίζεται από νομοθετικές 
παρεμβάσεις που διακρίνονται σε δυο υποκατηγορίες: αυτές που είναι διοικητικής υφής όπως, 
μεταθέσεις, ωράριο, ολοήμερα Δημοτικά, κατάργηση ειδικοτήτων, αξιολόγηση, επιλογή στελεχών 
εκπαίδευσης κλπ. (η υποκατηγορία σημαίνεται ως Εποπτεία), και αυτές που αναφέρονται σε θέματα 
σπουδών όπως, εξετάσεις, διδακτέα ύλη, ωρολόγιο πρόγραμμα, μαθήματα επιλογής κλπ. και (η 
υποκατηγορία) σημαίνεται ως Εκπαίδευση. Δεδομένου πως υπήρχαν νομοθετικά κείμενα (Ν., Π.Δ.,
Υ.Α.) που περιείχαν μόνο θέματα Εποπτείας ή μόνο θέματα Εκπαίδευσης ή μίγμα τους, προέκυψαν 
τελικά 3 ποιοτικές υποκατηγορίες, οι εξής: Εποπτεία, Εκπαίδευση, Εποπτεία-Εκπαίδευση. Η άλλη 
κατηγορία/βαθμίδες εκπαίδευσης συγκροτείται από 3 υποκατηγορίες: αυτή που αφορά μόνο σε 
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ζητήματα Β/θμιας ή μόνο σε Α/θμιας ή και στις δυο μαζί, Β/θμιας & Α/θμιας. Στη συνέχεια, 
καταγράφηκε εντός του Νομοθετικού σώματος η συχνότητα εμφάνισης κάθε υποκατηγορίας και τα 
αριθμητικά στοιχεία που προέκυψαν από  όλη την παραπάνω ποιοτική επεξεργασία απεικονίζονται 
στους Πίνακες 2,3,5,6,7. 

Στο δεύτερο άξονα η ανάλυση ανέδειξε την κατηγορία μείωση εντός της οποίας προέκυψαν 
δυο ποιοτικές υποκατηγορίες (Εκπαιδευτικοί, Σχολικές μονάδες) και την κατηγορία βαθμίδες 
εκπαίδευσης με δυο υποκατηγορίες (Β/θμια, Α/θμια), τα οποία και απεικονίζονται στον Πίνακα 8.
Η κατανομή των Νόμων και των Π.Δ. στο Νομοθετικό σώμα παρουσιάζεται στους Πίνακες 1,4. 

2.3 Αποτελέσματα
Αντιπροσωπευτικό μέγεθος έκφρασης του εύρους ενασχόλησης της εκπαιδευτικής πολιτικής 

με τη λειτουργία της Β/θμιας-Α/θμιας εκπαίδευσης είναι το πόσα νομοθετήματα, ως προς τα 
συνολικά (της πενταετίας), περιείχαν αναφορές για τις δυο βαθμίδες. Αυτό δηλώνεται αριθμητικά 
με το λόγο των νομοθετημάτων (της πενταετίας) που περιέχουν στοιχεία απ’ τις δυο βαθμίδες, προς 
τα συνολικά νομοθετήματα της πενταετίας. Το λόγο αυτό σημαίνουμε ως «Νομοθετική πυκνότητα».
Για την πενταετία 2010-2014 και για την περίπτωση των Νόμων, η Νομοθετική πυκνότητα είναι ο 
λόγος 27/506=1/18.7 δηλαδή ανά 19 περίπου Ν. που δημοσιεύονταν, ο ένας περιείχε αναφορές σε 
ζητήματα της Β/θμιας ή της Α/θμιας ή και των δυο βαθμίδων μαζί. Αυτό μπορεί να περιγραφεί και 
με τη μορφή ποσοστού (5.3 %) δηλαδή το 5 % περίπου των Ν. αυτής της πενταετίας περιείχε 
στοιχεία από τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης. Στον Πίνακα 1 απεικονίζεται η Νομοθετική πυκνότητα
και η ποσοστιαία συμμετοχή των δυο βαθμίδων, σε ότι αφορά τους Νόμους, για τις πενταετίες 
2010-2014 και 2005-2009. Διαπιστώνεται ότι η Νομοθετική πυκνότητα που περιγράφει την περίοδο 
2010-2014 προκύπτει υπερδιπλάσια αυτής της περιόδου 2005-2009.

                                             Πίνακας 1: Οι Νόμοι των  περιόδων 2010-2014, 2005-2009

Πενταετίες Νομοθετική πυκνότητα Ποσοστά
2010-2014 1/18.7 5.3 %
2005-2009 1/46.3 2.1%

Στον Πίνακα 2, οι αναφορές για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης (περίοδος 2010-2014) είναι:
οι 19 (από τους 27 Ν.) περιείχαν αναφορές Εποπτείας για Β/θμια & Α/θμια, επικρατώντας των 
υπολοίπων. Οι 3 Ν. είχαν Εποπτείας για Β/θμια, οι 2 Ν. Εκπαίδευσης Β/θμιας, οι 2 Ν. Εποπτείας-
Εκπαίδευσης Β/θμιας & Α/θμιας και ο 1 Ν. είχε αναφορές Εποπτείας-Εκπαίδευσης για Β/θμια μόνο.      

                                      Πίνακας 2: Συσχέτιση Νόμων-βαθμίδων την περίοδο 2010-2014

Εποπτεία Εκπαίδευση Εποπτεία-Εκπαίδευση
Β/θμια & Α/θμια          19 - 2
Β/θμια                           3 2 1
Α/θμια                           - - -

Στον Πίνακα 3, στην περίπτωση των 11 Ν. της περιόδου 2005-2009, υπάρχουν οι αναφορές 
για τις δυο βαθμίδες. Δεν επικρατεί ιδιαίτερα κάποια υποκατηγορία σε σχέση με κάποια άλλη.  

                                      Πίνακας 3: Συσχέτιση Νόμων-βαθμίδων την περίοδο 2005-2009

Εποπτεία Εκπαίδευση Εποπτεία-Εκπαίδευση
Β/θμια & Α/θμια        2 1 3
Β/θμια                        2 3 -
Α/θμια                        - - -

Στον Πίνακα 4, στην περίπτωση των Π.Δ., απεικονίζεται η Νομοθετική πυκνότητα και η 
ποσοστιαία συμμετοχή των δυο βαθμίδων για τις πενταετίες 2010-2014 και 2005-2009. Φαίνεται 
ότι υπάρχει μικρή υπεροχή της περιόδου 2010-2014. 

Πίνακας 4: Τα Π.Δ. των περιόδων 2010-2014, 2005-2009

Πενταετίες Νομοθετική πυκνότητα Ποσοστά
2010-2014 1/43.4 2.3 %
2005-2009 1/46.5 2.1 %

Στον Πίνακα 5 επικρατεί ισχυρά η υποκατηγορία Εκπαίδευση για τη Β/θμια (για την περίοδο 
2010-2014), διότι σε 13 από τα 18 Π.Δ. υπάρχουν αναφορές στην υποκατηγορία Εκπαίδευση αυτής 
της βαθμίδας.  

                                          Πίνακας 5: Συσχέτιση Π.Δ.-βαθμίδων την περίοδο 2010-2014

Εποπτεία Εκπαίδευση Εποπτεία-Εκπαίδευση
Β/θμια & Α/θμια           3 - -
Β/θμια                           2 13 -
Α/θμια                           - - -

Στον Πίνακα 6, στην περίπτωση των 25 Π.Δ., περιέχονται οι αναφορές (για την περίοδο 
2005-2009) για τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Υπερισχύει σημαντικά η υποκατηγορία Εποπτεία ενώ 
έντονη είναι και η παρουσία της Εκπαίδευσης (για τη Β/θμια και στις δυο περιπτώσεις).  

                                          Πίνακας 6: Συσχέτιση Π.Δ.-βαθμίδων την περίοδο 2005-2009

Εποπτεία Εκπαίδευση Εποπτεία-Εκπαίδευση
Β/θμια & Α/θμια         2 - -
Β/θμια                        12 7 -
Α/θμια                         4 - -

Στον Πίνακα 7 υπάρχουν οι αναφορές στις βαθμίδες εκπαίδευσης εντός των 290 Υ.Α. της 
πενταετίας 2010-2014. Καταγράφεται ισχυρή παρουσία της Εποπτείας και της Εκπαίδευσης για τη 
Β/θμια. Κατά τη μελέτη των Υ.Α. δεν προέκυψε η υποκατηγορία Εποπτεία-Εκπαίδευση.

                                      Πίνακας 7: Συσχέτιση Υ.Α.-βαθμίδων την περίοδο 2010-2014

Εποπτεία Εκπαίδευση
Β/θμια & Α/θμια                 50 10
Β/θμια                                125 70
Α/θμια                               33 2

Για το δεύτερο άξονα/εκπαιδευτικές μεταβολές, εκτός από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από 
την ανάλυση περιεχομένου του Νομοθετικού σώματος, χρησιμοποιήθηκαν συγγενή στοιχεία από 
την ΕΛ.ΣΤΑΤ./Ελληνική Στατιστική Αρχή (2015), τη Δ.Ο.Ε./Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας 
(2015) και την Ο.Λ.Μ.Ε./Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (2015). Δημιουργήθηκε 
έτσι ο Πίνακας 8, ο οποίος παριστά την αρνητική μεταβολή/μείωση του δυναμικού των δημόσιων 
σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών τους, και για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης την περίοδο 
2010-2014. Όπως φαίνεται, πραγματοποιήθηκε μείωση των σχολικών μονάδων (σε μεγάλο βαθμό 
για την Α/θμια, λιγότερο για τη Β/θμια) και των εκπαιδευτικών (ιδιαίτερα μεγάλη της Β/θμιας, 
μικρότερη της Α/θμιας).   



27

ζητήματα Β/θμιας ή μόνο σε Α/θμιας ή και στις δυο μαζί, Β/θμιας & Α/θμιας. Στη συνέχεια, 
καταγράφηκε εντός του Νομοθετικού σώματος η συχνότητα εμφάνισης κάθε υποκατηγορίας και τα 
αριθμητικά στοιχεία που προέκυψαν από  όλη την παραπάνω ποιοτική επεξεργασία απεικονίζονται 
στους Πίνακες 2,3,5,6,7. 

Στο δεύτερο άξονα η ανάλυση ανέδειξε την κατηγορία μείωση εντός της οποίας προέκυψαν 
δυο ποιοτικές υποκατηγορίες (Εκπαιδευτικοί, Σχολικές μονάδες) και την κατηγορία βαθμίδες 
εκπαίδευσης με δυο υποκατηγορίες (Β/θμια, Α/θμια), τα οποία και απεικονίζονται στον Πίνακα 8.
Η κατανομή των Νόμων και των Π.Δ. στο Νομοθετικό σώμα παρουσιάζεται στους Πίνακες 1,4. 

2.3 Αποτελέσματα
Αντιπροσωπευτικό μέγεθος έκφρασης του εύρους ενασχόλησης της εκπαιδευτικής πολιτικής 

με τη λειτουργία της Β/θμιας-Α/θμιας εκπαίδευσης είναι το πόσα νομοθετήματα, ως προς τα 
συνολικά (της πενταετίας), περιείχαν αναφορές για τις δυο βαθμίδες. Αυτό δηλώνεται αριθμητικά 
με το λόγο των νομοθετημάτων (της πενταετίας) που περιέχουν στοιχεία απ’ τις δυο βαθμίδες, προς 
τα συνολικά νομοθετήματα της πενταετίας. Το λόγο αυτό σημαίνουμε ως «Νομοθετική πυκνότητα».
Για την πενταετία 2010-2014 και για την περίπτωση των Νόμων, η Νομοθετική πυκνότητα είναι ο 
λόγος 27/506=1/18.7 δηλαδή ανά 19 περίπου Ν. που δημοσιεύονταν, ο ένας περιείχε αναφορές σε 
ζητήματα της Β/θμιας ή της Α/θμιας ή και των δυο βαθμίδων μαζί. Αυτό μπορεί να περιγραφεί και 
με τη μορφή ποσοστού (5.3 %) δηλαδή το 5 % περίπου των Ν. αυτής της πενταετίας περιείχε 
στοιχεία από τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης. Στον Πίνακα 1 απεικονίζεται η Νομοθετική πυκνότητα
και η ποσοστιαία συμμετοχή των δυο βαθμίδων, σε ότι αφορά τους Νόμους, για τις πενταετίες 
2010-2014 και 2005-2009. Διαπιστώνεται ότι η Νομοθετική πυκνότητα που περιγράφει την περίοδο 
2010-2014 προκύπτει υπερδιπλάσια αυτής της περιόδου 2005-2009.

                                             Πίνακας 1: Οι Νόμοι των  περιόδων 2010-2014, 2005-2009

Πενταετίες Νομοθετική πυκνότητα Ποσοστά
2010-2014 1/18.7 5.3 %
2005-2009 1/46.3 2.1%

Στον Πίνακα 2, οι αναφορές για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης (περίοδος 2010-2014) είναι:
οι 19 (από τους 27 Ν.) περιείχαν αναφορές Εποπτείας για Β/θμια & Α/θμια, επικρατώντας των 
υπολοίπων. Οι 3 Ν. είχαν Εποπτείας για Β/θμια, οι 2 Ν. Εκπαίδευσης Β/θμιας, οι 2 Ν. Εποπτείας-
Εκπαίδευσης Β/θμιας & Α/θμιας και ο 1 Ν. είχε αναφορές Εποπτείας-Εκπαίδευσης για Β/θμια μόνο.      

                                      Πίνακας 2: Συσχέτιση Νόμων-βαθμίδων την περίοδο 2010-2014

Εποπτεία Εκπαίδευση Εποπτεία-Εκπαίδευση
Β/θμια & Α/θμια          19 - 2
Β/θμια                           3 2 1
Α/θμια                           - - -

Στον Πίνακα 3, στην περίπτωση των 11 Ν. της περιόδου 2005-2009, υπάρχουν οι αναφορές 
για τις δυο βαθμίδες. Δεν επικρατεί ιδιαίτερα κάποια υποκατηγορία σε σχέση με κάποια άλλη.  

                                      Πίνακας 3: Συσχέτιση Νόμων-βαθμίδων την περίοδο 2005-2009

Εποπτεία Εκπαίδευση Εποπτεία-Εκπαίδευση
Β/θμια & Α/θμια        2 1 3
Β/θμια                        2 3 -
Α/θμια                        - - -

Στον Πίνακα 4, στην περίπτωση των Π.Δ., απεικονίζεται η Νομοθετική πυκνότητα και η 
ποσοστιαία συμμετοχή των δυο βαθμίδων για τις πενταετίες 2010-2014 και 2005-2009. Φαίνεται 
ότι υπάρχει μικρή υπεροχή της περιόδου 2010-2014. 

Πίνακας 4: Τα Π.Δ. των περιόδων 2010-2014, 2005-2009

Πενταετίες Νομοθετική πυκνότητα Ποσοστά
2010-2014 1/43.4 2.3 %
2005-2009 1/46.5 2.1 %

Στον Πίνακα 5 επικρατεί ισχυρά η υποκατηγορία Εκπαίδευση για τη Β/θμια (για την περίοδο 
2010-2014), διότι σε 13 από τα 18 Π.Δ. υπάρχουν αναφορές στην υποκατηγορία Εκπαίδευση αυτής 
της βαθμίδας.  

                                          Πίνακας 5: Συσχέτιση Π.Δ.-βαθμίδων την περίοδο 2010-2014

Εποπτεία Εκπαίδευση Εποπτεία-Εκπαίδευση
Β/θμια & Α/θμια           3 - -
Β/θμια                           2 13 -
Α/θμια                           - - -

Στον Πίνακα 6, στην περίπτωση των 25 Π.Δ., περιέχονται οι αναφορές (για την περίοδο 
2005-2009) για τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Υπερισχύει σημαντικά η υποκατηγορία Εποπτεία ενώ 
έντονη είναι και η παρουσία της Εκπαίδευσης (για τη Β/θμια και στις δυο περιπτώσεις).  

                                          Πίνακας 6: Συσχέτιση Π.Δ.-βαθμίδων την περίοδο 2005-2009

Εποπτεία Εκπαίδευση Εποπτεία-Εκπαίδευση
Β/θμια & Α/θμια         2 - -
Β/θμια                        12 7 -
Α/θμια                         4 - -

Στον Πίνακα 7 υπάρχουν οι αναφορές στις βαθμίδες εκπαίδευσης εντός των 290 Υ.Α. της 
πενταετίας 2010-2014. Καταγράφεται ισχυρή παρουσία της Εποπτείας και της Εκπαίδευσης για τη 
Β/θμια. Κατά τη μελέτη των Υ.Α. δεν προέκυψε η υποκατηγορία Εποπτεία-Εκπαίδευση.

                                      Πίνακας 7: Συσχέτιση Υ.Α.-βαθμίδων την περίοδο 2010-2014

Εποπτεία Εκπαίδευση
Β/θμια & Α/θμια                 50 10
Β/θμια                                125 70
Α/θμια                               33 2

Για το δεύτερο άξονα/εκπαιδευτικές μεταβολές, εκτός από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από 
την ανάλυση περιεχομένου του Νομοθετικού σώματος, χρησιμοποιήθηκαν συγγενή στοιχεία από 
την ΕΛ.ΣΤΑΤ./Ελληνική Στατιστική Αρχή (2015), τη Δ.Ο.Ε./Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας 
(2015) και την Ο.Λ.Μ.Ε./Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (2015). Δημιουργήθηκε 
έτσι ο Πίνακας 8, ο οποίος παριστά την αρνητική μεταβολή/μείωση του δυναμικού των δημόσιων 
σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών τους, και για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης την περίοδο 
2010-2014. Όπως φαίνεται, πραγματοποιήθηκε μείωση των σχολικών μονάδων (σε μεγάλο βαθμό 
για την Α/θμια, λιγότερο για τη Β/θμια) και των εκπαιδευτικών (ιδιαίτερα μεγάλη της Β/θμιας, 
μικρότερη της Α/θμιας).   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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                               Πίνακας 8: Μεταβολή δυναμικού Β/θμιας-Α/θμιας  την περίοδο 2010-2014

Βαθμίδα εκπαίδευσης Σχολικές μονάδες                 Εκπαιδευτικοί 
Β/θμια -271 -28500
Α/θμια -1676 -8900

Προκειμένου να υπάρξει και ποσοτική επεξεργασία των παραπάνω αριθμητικών δεδομένων, 
κρίθηκε σκόπιμο να εφαρμοσθεί η επιστήμη της Στατιστικής, η οποία μπορεί να εφαρμόζεται και 
στις κοινωνικές επιστήμες σύμφωνα με τον Δημητριάδη (2007) και να χρησιμοποιεί προγράμματα 
τα οποία έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας όγκου δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για 
το σκοπό αυτό αναλύσαμε τα δεδομένα που περιέχονται στους παραπάνω Πίνακες με το στατιστικό 
πρόγραμμα SPSS 16.0 και καταγράψαμε τα παρακάτω στοιχεία:

• Για την υποκατηγορία Εποπτεία (στους Πίνακες 2 και 3), η οποία λαμβάνει Ν=4 διακριτές 
τιμές (19, 3, 2, 2), υπολογίσθηκε ο Μ/Μέσος όρος (Mean)=6.5 και η Τ.Α./Τυπική Απόκλιση 
(Std. Deviation)=7.2. Ο Μ αποτελεί μια παράμετρο κεντρικής τάσης, που είναι ενδεικτική 
της συγκέντρωσης ενός συνόλου τιμών σύμφωνα με τον Κιντή (2000) και η Τ.Α. είναι ένας 
δείκτης διασποράς ενός συνόλου τιμών (Ρούσσος, Τσαούσης, 2002). Αυτά τα δυο μεγέθη 
θα μας δώσουν καλύτερη συγκριτική εικόνα του συνόλου τιμών κάθε υποκατηγορίας της 
εργασίας μας. 

• Για την υποκατηγορία Εποπτεία (Πίνακες  5 και 6) για την οποία ισχύει Ν=5, ο Μ=4.6 και η 
Τ.Α.=3.8

• Για την υποκατηγορία Εκπαίδευση (Πίνακες 2 και 3), για την οποία ισχύει Ν=3, ο Μ=2.0
και η Τ.Α.=0.8

• Για την υποκατηγορία Εκπαίδευση (Πίνακες 5 και 6), για την οποία ισχύει Ν=2, ο Μ=10.0
και η Τ.Α.=3.0

• Για την υποκατηγορία Εποπτεία-Εκπαίδευση (Πίνακες 2 και 3), για την οποία ισχύει Ν=3, ο 
Μ=2.0 και η Τ.Α.=0.8

• Για τις υποκατηγορίες Εποπτεία και Εκπαίδευση (Πίνακας 7) με Ν=3 έκαστη, προκύπτει για 
μεν την Εποπτεία Μ=69.3, Τ.Α.=39.9 για δε την Εκπαίδευση, Μ=27.3, Τ.Α.=30.3

2.4 Συζήτηση
Το νομοθετικό πλαίσιο που καθόρισε τη λειτουργία της Β/θμιας-Α/θμιας εκπαίδευσης την 

πενταετία 2010-2014 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα μεγάλη Νομοθετική πυκνότητα σε ότι αφορά 
τους Νόμους (Πίνακας 1), και λίγο πιο μεγάλη για τα Π.Δ. (Πίνακας 4). Ειδικότερα, προκειμένου 
για τους Νόμους, η Νομοθετική πυκνότητα είναι υπερδιπλάσια της αντίστοιχης, για την περίοδο  
2005-2009.

Η υποκατηγορία Εποπτεία επικρατεί ισχυρά την πενταετία 2010-2014 εντός των Νόμων για 
Β/θμια & Α/θμια (Πίνακας 2), εντός των Υ.Α. για Β/θμια την περίοδο 2010-2014 (Πίνακας 7), ενώ 
κατά το 2005-2009 αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των Π.Δ, επίσης για Β/θμια (Πίνακας 6). Για 
την Εποπτεία στους Νόμους (Πίνακες 2,3) ισχύει ότι το Μ=6.5 και η τιμή της για Β/θμια & Α/θμια 
είναι 19, πολύ πιο πάνω από το Μ. Απ’ αυτό συνάγεται ότι η Εποπτεία/ζητήματα διοικητικής 
λειτουργίας της εκπαίδευσης (ταυτόχρονα για τις δυο βαθμίδες) ήταν η πρώτη επιλογή στην 
άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσω των Νόμων, την περίοδο 2010-2014, γεγονός που 
ενισχύεται και από τη μεγάλη τιμή της Τ.Α.=7.2. Για την πενταετία 2005-2009 ισχύει το ίδιο, όσον 
αφορά την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πολιτικής μέσω Εποπτείας με νομοθετικό μοχλό τα Π.Δ., 
για τη Β/θμια εκπαίδευση (Πίνακας 6). Φαίνεται επίσης, ότι υπήρξε ισχυρή Εποπτεία, μέσω των 
Υ.Α., στη Β/θμια (Μ=69.3, Τ.Α.=39.9) την πενταετία 2010-2014 (Πίνακας 7).

Η υποκατηγορία Εκπαίδευση για τη Β/θμια έχει έντονη παρουσία στα Π.Δ. της περιόδου 
2010-2014 (Πίνακας 5), λιγότερο έντονη το 2005-2009 (Πίνακας 6) και πολύ σημαντική παρουσία 
στις Υ.Α. κατά το 2010-2014 (Πίνακας 7).  Απ’ τους Πίνακες 5,6 (Μ=10.0 και Τ.Α.=3.0) προκύπτει  

ότι τα θέματα Εκπαίδευσης/σπουδών προωθήθηκαν, μέσω Π.Δ., πιο έντονα την περίοδο 2010-2014 
ως προς την περίοδο 2005-2009 και αναφέρονταν μόνο στη Β/θμια. Επίσης (Πίνακας 7), εντός του 
2010-2014, η εκπαιδευτική πολιτική σε ζητήματα Εκπαίδευσης έριξε βάρος στη Β/θμια (Μ=27.3, 
Τ.Α.=30.3), μέσω Υ.Α. Η Εκπαίδευση, στις δυο πενταετίες, προάγεται λίγο μέσω Ν. (Πίνακες 2,3).   

Η υποκατηγορία Εποπτεία-Εκπαίδευση καταγράφεται ως συσχετιζόμενη εντός των Νόμων, 
κυρίως με τη Β/θμια & Α/θμια, για την περίοδο 2005-2009 (Πίνακες 2, 3). Αυτό πιστοποιείται και 
από τις τιμές Μ=2.0, Τ.Α.=0.8.

Τα νομοθετήματα περιέχουν λίγες αναφορές αποκλειστικά για την Α/θμια εκτός από τις Υ.Α. 
της πενταετίας 2010-2014 (Πίνακας 7), στις οποίες υπάρχει σημαντικό τμήμα (περί Εποπτείας), 33 
αναφορών, αφιερωμένο σε ζητήματα μόνο Α/θμιας.

Από τον Πίνακα 8 προκύπτει ότι για την πενταετία 2010-2014 υπήρξε έντονη μείωση στα 
σχολεία και των δυο βαθμίδων (-1947 συνολικά). Από τα σχολεία αυτά, σε συντριπτικά μεγάλο 
ποσοστό (1676 στα 1947 δηλαδή στο 86 %), ήταν Νηπιαγωγεία ή Δημοτικά. Την ίδια περίοδο, η 
μεγάλη μείωση  σε  εκπαιδευτικούς αφορά στη Β/θμια, αφού στο σύνολο ελάττωσης (-37400) των 
εκπαιδευτικών και των δυο βαθμίδων συνολικά, οι της Β/θμιας είναι οι 28500 στους 37400 ή σε 
ποσοστό, στο 76 %. 

3  Συμπεράσματα
Επιχειρήθηκε, για πρώτη φορά στην εκπαιδευτική έρευνα, η εκπόνηση μιας εργασίας 

προσανατολισμένης στη μελέτη του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της Β/θμιας-Α/θμιας την 
περίοδο 2010-2014. Η έρευνά μας συμπεριέλαβε, για συγκριτικούς λόγους, τη μελέτη των βασικών 
νομοθετημάτων (Ν., Π.Δ.) και για την πενταετία 2005-2009. Τα αποτελέσματα-ευρήματα της 
επεξεργασίας των δεδομένων μας οδηγούν στη διατύπωση των επόμενων συμπερασμάτων:

1. Την πενταετία 2010-2014 υπήρξε μεγάλη Νομοθετική πυκνότητα σε ότι αφορά κυρίως τους 
Νόμους (λιγότερο τα Π.Δ.), υπερδιπλάσια της αντίστοιχης της περιόδου 2005-2009.

2. Η εκπαιδευτική πολιτική, όπως ασκήθηκε μέσω νομοθέτησης για την περίοδο 2010-2014, 
χαρακτηρίστηκε από θέματα διοικητικής υφής/Εποπτεία: καταγράφηκε ισχυρότατη 
Εποπτεία (μέσω Νόμων) και στις δυο βαθμίδες μαζί, και πολύ ισχυρή Εποπτεία (μέσω Υ.Α.) 
στη Β/θμια. Για την πενταετία 2005-2009 ασκήθηκε, μέσω Π.Δ., ισχυρότατη Εποπτεία
επίσης στη Β/θμια. Λόγω της μεγάλης σε έκταση εφαρμογής της Διοίκησης/Εποπτείας στην 
εκπαίδευση καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν τυχαίο και 
αποτυπώνεται ως επιλογή. Άλλωστε, με τη «γραφειοκρατική» οργάνωση της διοίκησης, 
εποπτείας και ελέγχου των εκπαιδευτικών θεσμών επιτυγχάνονται διάφοροι στόχοι όπως η 
προληπτική λειτουργία της διοίκησης για να αποφεύγεται η διαφωνία, αλλά και 
κατασταλτικά, όταν η διαφωνία περνά σε επίπεδο αμφισβήτησης και διεκδίκησης, όπως 
υποστηρίζεται (Ανδρέου, Παπακωνσταντίνου, 1994).

3. Τα θέματα που σχετίζονταν με τη σχολική αίθουσα/Εκπαίδευση για την πενταετία 2010-
2014, περιγράφηκαν νομοθετικά κυρίως μέσω Π.Δ.-Υ.Α. και αφορούσαν στη Β/θμια, 
συντριπτικά.

4. Η ισχυρή διοικητική επίδραση που δέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας (η οποία 
επίδραση εκκίνησε μερικώς από την πενταετία 2005-2009), φαίνεται να είναι ο βασικός 
λόγος που να μπορεί να ερμηνεύσει την πολύ μεγάλη μείωση του αριθμού τους, την 
πενταετία 2010-2014.

5. Για τη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών της Α/θμιας ένας λόγος  φαίνεται να είναι η 
διοικητική επίδραση που και αυτοί δέχτηκαν (σε μικρότερο βαθμό όμως σε σχέση με τους 
συναδέλφους τους της Β/θμιας) την παραπάνω πενταετία. Για τη μεγάλη μείωση των 
σχολικών μονάδων της Α/θμιας, εκτός της διοικητικής επίδρασης, πρέπει να αναζητηθούν 
και λόγοι που σχετίζονται με θέματα όπως το Δημογραφικό, η επίδραση της οικονομικής 
κρίσης/οικονομικές πολιτικές που επελέγησαν, οι πιο δύσκολες γεωγραφικά περιοχές στις 
οποίες είναι διάσπαρτα τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία και άλλοι.
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                               Πίνακας 8: Μεταβολή δυναμικού Β/θμιας-Α/θμιας  την περίοδο 2010-2014

Βαθμίδα εκπαίδευσης Σχολικές μονάδες                 Εκπαιδευτικοί 
Β/θμια -271 -28500
Α/θμια -1676 -8900

Προκειμένου να υπάρξει και ποσοτική επεξεργασία των παραπάνω αριθμητικών δεδομένων, 
κρίθηκε σκόπιμο να εφαρμοσθεί η επιστήμη της Στατιστικής, η οποία μπορεί να εφαρμόζεται και 
στις κοινωνικές επιστήμες σύμφωνα με τον Δημητριάδη (2007) και να χρησιμοποιεί προγράμματα 
τα οποία έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας όγκου δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για 
το σκοπό αυτό αναλύσαμε τα δεδομένα που περιέχονται στους παραπάνω Πίνακες με το στατιστικό 
πρόγραμμα SPSS 16.0 και καταγράψαμε τα παρακάτω στοιχεία:

• Για την υποκατηγορία Εποπτεία (στους Πίνακες 2 και 3), η οποία λαμβάνει Ν=4 διακριτές 
τιμές (19, 3, 2, 2), υπολογίσθηκε ο Μ/Μέσος όρος (Mean)=6.5 και η Τ.Α./Τυπική Απόκλιση 
(Std. Deviation)=7.2. Ο Μ αποτελεί μια παράμετρο κεντρικής τάσης, που είναι ενδεικτική 
της συγκέντρωσης ενός συνόλου τιμών σύμφωνα με τον Κιντή (2000) και η Τ.Α. είναι ένας 
δείκτης διασποράς ενός συνόλου τιμών (Ρούσσος, Τσαούσης, 2002). Αυτά τα δυο μεγέθη 
θα μας δώσουν καλύτερη συγκριτική εικόνα του συνόλου τιμών κάθε υποκατηγορίας της 
εργασίας μας. 

• Για την υποκατηγορία Εποπτεία (Πίνακες  5 και 6) για την οποία ισχύει Ν=5, ο Μ=4.6 και η 
Τ.Α.=3.8

• Για την υποκατηγορία Εκπαίδευση (Πίνακες 2 και 3), για την οποία ισχύει Ν=3, ο Μ=2.0
και η Τ.Α.=0.8

• Για την υποκατηγορία Εκπαίδευση (Πίνακες 5 και 6), για την οποία ισχύει Ν=2, ο Μ=10.0
και η Τ.Α.=3.0

• Για την υποκατηγορία Εποπτεία-Εκπαίδευση (Πίνακες 2 και 3), για την οποία ισχύει Ν=3, ο 
Μ=2.0 και η Τ.Α.=0.8

• Για τις υποκατηγορίες Εποπτεία και Εκπαίδευση (Πίνακας 7) με Ν=3 έκαστη, προκύπτει για 
μεν την Εποπτεία Μ=69.3, Τ.Α.=39.9 για δε την Εκπαίδευση, Μ=27.3, Τ.Α.=30.3

2.4 Συζήτηση
Το νομοθετικό πλαίσιο που καθόρισε τη λειτουργία της Β/θμιας-Α/θμιας εκπαίδευσης την 

πενταετία 2010-2014 χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα μεγάλη Νομοθετική πυκνότητα σε ότι αφορά 
τους Νόμους (Πίνακας 1), και λίγο πιο μεγάλη για τα Π.Δ. (Πίνακας 4). Ειδικότερα, προκειμένου 
για τους Νόμους, η Νομοθετική πυκνότητα είναι υπερδιπλάσια της αντίστοιχης, για την περίοδο  
2005-2009.

Η υποκατηγορία Εποπτεία επικρατεί ισχυρά την πενταετία 2010-2014 εντός των Νόμων για 
Β/θμια & Α/θμια (Πίνακας 2), εντός των Υ.Α. για Β/θμια την περίοδο 2010-2014 (Πίνακας 7), ενώ 
κατά το 2005-2009 αυτό συμβαίνει στην περίπτωση των Π.Δ, επίσης για Β/θμια (Πίνακας 6). Για 
την Εποπτεία στους Νόμους (Πίνακες 2,3) ισχύει ότι το Μ=6.5 και η τιμή της για Β/θμια & Α/θμια 
είναι 19, πολύ πιο πάνω από το Μ. Απ’ αυτό συνάγεται ότι η Εποπτεία/ζητήματα διοικητικής 
λειτουργίας της εκπαίδευσης (ταυτόχρονα για τις δυο βαθμίδες) ήταν η πρώτη επιλογή στην 
άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσω των Νόμων, την περίοδο 2010-2014, γεγονός που 
ενισχύεται και από τη μεγάλη τιμή της Τ.Α.=7.2. Για την πενταετία 2005-2009 ισχύει το ίδιο, όσον 
αφορά την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πολιτικής μέσω Εποπτείας με νομοθετικό μοχλό τα Π.Δ., 
για τη Β/θμια εκπαίδευση (Πίνακας 6). Φαίνεται επίσης, ότι υπήρξε ισχυρή Εποπτεία, μέσω των 
Υ.Α., στη Β/θμια (Μ=69.3, Τ.Α.=39.9) την πενταετία 2010-2014 (Πίνακας 7).

Η υποκατηγορία Εκπαίδευση για τη Β/θμια έχει έντονη παρουσία στα Π.Δ. της περιόδου 
2010-2014 (Πίνακας 5), λιγότερο έντονη το 2005-2009 (Πίνακας 6) και πολύ σημαντική παρουσία 
στις Υ.Α. κατά το 2010-2014 (Πίνακας 7).  Απ’ τους Πίνακες 5,6 (Μ=10.0 και Τ.Α.=3.0) προκύπτει  

ότι τα θέματα Εκπαίδευσης/σπουδών προωθήθηκαν, μέσω Π.Δ., πιο έντονα την περίοδο 2010-2014 
ως προς την περίοδο 2005-2009 και αναφέρονταν μόνο στη Β/θμια. Επίσης (Πίνακας 7), εντός του 
2010-2014, η εκπαιδευτική πολιτική σε ζητήματα Εκπαίδευσης έριξε βάρος στη Β/θμια (Μ=27.3, 
Τ.Α.=30.3), μέσω Υ.Α. Η Εκπαίδευση, στις δυο πενταετίες, προάγεται λίγο μέσω Ν. (Πίνακες 2,3).   

Η υποκατηγορία Εποπτεία-Εκπαίδευση καταγράφεται ως συσχετιζόμενη εντός των Νόμων, 
κυρίως με τη Β/θμια & Α/θμια, για την περίοδο 2005-2009 (Πίνακες 2, 3). Αυτό πιστοποιείται και 
από τις τιμές Μ=2.0, Τ.Α.=0.8.

Τα νομοθετήματα περιέχουν λίγες αναφορές αποκλειστικά για την Α/θμια εκτός από τις Υ.Α. 
της πενταετίας 2010-2014 (Πίνακας 7), στις οποίες υπάρχει σημαντικό τμήμα (περί Εποπτείας), 33 
αναφορών, αφιερωμένο σε ζητήματα μόνο Α/θμιας.

Από τον Πίνακα 8 προκύπτει ότι για την πενταετία 2010-2014 υπήρξε έντονη μείωση στα 
σχολεία και των δυο βαθμίδων (-1947 συνολικά). Από τα σχολεία αυτά, σε συντριπτικά μεγάλο 
ποσοστό (1676 στα 1947 δηλαδή στο 86 %), ήταν Νηπιαγωγεία ή Δημοτικά. Την ίδια περίοδο, η 
μεγάλη μείωση  σε  εκπαιδευτικούς αφορά στη Β/θμια, αφού στο σύνολο ελάττωσης (-37400) των 
εκπαιδευτικών και των δυο βαθμίδων συνολικά, οι της Β/θμιας είναι οι 28500 στους 37400 ή σε 
ποσοστό, στο 76 %. 

3  Συμπεράσματα
Επιχειρήθηκε, για πρώτη φορά στην εκπαιδευτική έρευνα, η εκπόνηση μιας εργασίας 

προσανατολισμένης στη μελέτη του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της Β/θμιας-Α/θμιας την 
περίοδο 2010-2014. Η έρευνά μας συμπεριέλαβε, για συγκριτικούς λόγους, τη μελέτη των βασικών 
νομοθετημάτων (Ν., Π.Δ.) και για την πενταετία 2005-2009. Τα αποτελέσματα-ευρήματα της 
επεξεργασίας των δεδομένων μας οδηγούν στη διατύπωση των επόμενων συμπερασμάτων:

1. Την πενταετία 2010-2014 υπήρξε μεγάλη Νομοθετική πυκνότητα σε ότι αφορά κυρίως τους 
Νόμους (λιγότερο τα Π.Δ.), υπερδιπλάσια της αντίστοιχης της περιόδου 2005-2009.

2. Η εκπαιδευτική πολιτική, όπως ασκήθηκε μέσω νομοθέτησης για την περίοδο 2010-2014, 
χαρακτηρίστηκε από θέματα διοικητικής υφής/Εποπτεία: καταγράφηκε ισχυρότατη 
Εποπτεία (μέσω Νόμων) και στις δυο βαθμίδες μαζί, και πολύ ισχυρή Εποπτεία (μέσω Υ.Α.) 
στη Β/θμια. Για την πενταετία 2005-2009 ασκήθηκε, μέσω Π.Δ., ισχυρότατη Εποπτεία
επίσης στη Β/θμια. Λόγω της μεγάλης σε έκταση εφαρμογής της Διοίκησης/Εποπτείας στην 
εκπαίδευση καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν τυχαίο και 
αποτυπώνεται ως επιλογή. Άλλωστε, με τη «γραφειοκρατική» οργάνωση της διοίκησης, 
εποπτείας και ελέγχου των εκπαιδευτικών θεσμών επιτυγχάνονται διάφοροι στόχοι όπως η 
προληπτική λειτουργία της διοίκησης για να αποφεύγεται η διαφωνία, αλλά και 
κατασταλτικά, όταν η διαφωνία περνά σε επίπεδο αμφισβήτησης και διεκδίκησης, όπως 
υποστηρίζεται (Ανδρέου, Παπακωνσταντίνου, 1994).

3. Τα θέματα που σχετίζονταν με τη σχολική αίθουσα/Εκπαίδευση για την πενταετία 2010-
2014, περιγράφηκαν νομοθετικά κυρίως μέσω Π.Δ.-Υ.Α. και αφορούσαν στη Β/θμια, 
συντριπτικά.

4. Η ισχυρή διοικητική επίδραση που δέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας (η οποία 
επίδραση εκκίνησε μερικώς από την πενταετία 2005-2009), φαίνεται να είναι ο βασικός 
λόγος που να μπορεί να ερμηνεύσει την πολύ μεγάλη μείωση του αριθμού τους, την 
πενταετία 2010-2014.

5. Για τη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών της Α/θμιας ένας λόγος  φαίνεται να είναι η 
διοικητική επίδραση που και αυτοί δέχτηκαν (σε μικρότερο βαθμό όμως σε σχέση με τους 
συναδέλφους τους της Β/θμιας) την παραπάνω πενταετία. Για τη μεγάλη μείωση των 
σχολικών μονάδων της Α/θμιας, εκτός της διοικητικής επίδρασης, πρέπει να αναζητηθούν 
και λόγοι που σχετίζονται με θέματα όπως το Δημογραφικό, η επίδραση της οικονομικής 
κρίσης/οικονομικές πολιτικές που επελέγησαν, οι πιο δύσκολες γεωγραφικά περιοχές στις 
οποίες είναι διάσπαρτα τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία και άλλοι.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Προτάσεις: Η παρούσα ερευνητική εργασία άνοιξε ένα δρόμο στον τομέα της εκπαιδευτικής 
έρευνας: τη μελέτη του νομοθετικού εκπαιδευτικού πλαισίου που χαρακτήρισε τη λειτουργία της 
Β/θμιας-Α/θμιας εκπαίδευσης την πενταετία 2010-2014 και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα τα 
οποία αυτό μπορεί να παρήγαγε, έχοντας πλήρη ή μερική συμμετοχή. Έγινε μια πρώτη ποιοτική και 
ποσοτική προσέγγιση στο θέμα. Υπάρχουν οι εξής σκέψεις-προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της 
παρούσας εκπαιδευτικής έρευνας (όσον αφορά στην περίοδο 2010-2014), ως προέκταση των 
βασικών ευρημάτων της:

Πρώτη: η εστίαση στην αναζήτηση παραγόντων οι οποίοι να εξηγούν τη μεγάλη τιμή της 
Νομοθετικής πυκνότητας σε επίπεδο Νόμων.

Δεύτερη: η διερεύνηση της διείσδυσης της Εποπτείας στη λειτουργία της Β/θμιας και αιτίες 
που την προκάλεσαν.

Τρίτη: η διερεύνηση της όχι ισχυρής παρουσίας της Εκπαίδευσης, κυρίως για την Α/θμια.
Τέταρτη: η έρευνα συσχέτισης του νομοθετικού πλαισίου με τον παράγοντα μείωση, τόσο με 

τις σχολικές μονάδες, κυρίως της Α/θμιας, όσο και με τους εκπαιδευτικούς, ειδικά της Β/θμιας. 
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(ΑΣΠΑΙΤΕ)

Περίληψη
Η ανάπτυξη αποκεντρωτικών πολιτικών στο σχολείο συνδέεται αφενός με το αναλυτικό 

πρόγραμμα και τη διαδικασία επιλογής της σχολικής γνώσης, με τους στόχους και τις επιδιώξεις 
της σχολικής εκπαίδευσης, την επιλογή των μέσων διδασκαλίας, τη διαμόρφωση κριτηρίων 
αξιολόγησης των μαθητών και αφετέρου με την ενδυνάμωση του σχολείου και τη βελτίωση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χαρτογράφηση 
της «τάσης» περί αποκέντρωσης των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων σε επίπεδο 
αυτονομίας πτυχών του εκπαιδευτικού έργου. Η μέθοδος έρευνας που ακολουθήσαμε ήταν η 
ανάλυση περιεχομένου όσον αφορά στη μελέτη του αρχειακού υλικού από το δίκτυο Ευρυδίκη. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαφοροποίηση του βαθμού αυτονομίας των εκπαιδευτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, στις μεθόδους διδασκαλίας και 
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προσαρμοστούν στις τοπικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες και να 
αντεπεξέλθουν στη συνεχώς αυξανόμενη ετερογένεια των σχολείων.
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αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές που αναπτύχθηκαν στους κόλπους 
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στον καταρτισμό του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, στην οργάνωση και αξιολόγηση 
της μαθησιακής διαδικασίας και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.
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Προτάσεις: Η παρούσα ερευνητική εργασία άνοιξε ένα δρόμο στον τομέα της εκπαιδευτικής 
έρευνας: τη μελέτη του νομοθετικού εκπαιδευτικού πλαισίου που χαρακτήρισε τη λειτουργία της 
Β/θμιας-Α/θμιας εκπαίδευσης την πενταετία 2010-2014 και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα τα 
οποία αυτό μπορεί να παρήγαγε, έχοντας πλήρη ή μερική συμμετοχή. Έγινε μια πρώτη ποιοτική και 
ποσοτική προσέγγιση στο θέμα. Υπάρχουν οι εξής σκέψεις-προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της 
παρούσας εκπαιδευτικής έρευνας (όσον αφορά στην περίοδο 2010-2014), ως προέκταση των 
βασικών ευρημάτων της:

Πρώτη: η εστίαση στην αναζήτηση παραγόντων οι οποίοι να εξηγούν τη μεγάλη τιμή της 
Νομοθετικής πυκνότητας σε επίπεδο Νόμων.

Δεύτερη: η διερεύνηση της διείσδυσης της Εποπτείας στη λειτουργία της Β/θμιας και αιτίες 
που την προκάλεσαν.

Τρίτη: η διερεύνηση της όχι ισχυρής παρουσίας της Εκπαίδευσης, κυρίως για την Α/θμια.
Τέταρτη: η έρευνα συσχέτισης του νομοθετικού πλαισίου με τον παράγοντα μείωση, τόσο με 

τις σχολικές μονάδες, κυρίως της Α/θμιας, όσο και με τους εκπαιδευτικούς, ειδικά της Β/θμιας. 
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Περίληψη
Η ανάπτυξη αποκεντρωτικών πολιτικών στο σχολείο συνδέεται αφενός με το αναλυτικό 

πρόγραμμα και τη διαδικασία επιλογής της σχολικής γνώσης, με τους στόχους και τις επιδιώξεις 
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Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαφοροποίηση του βαθμού αυτονομίας των εκπαιδευτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, στις μεθόδους διδασκαλίας και 
την αξιολόγηση των μαθητών. Η διαπίστωση αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά 
συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τείνουν προς την αποκέντρωση, προκειμένου να 
προσαρμοστούν στις τοπικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες και να 
αντεπεξέλθουν στη συνεχώς αυξανόμενη ετερογένεια των σχολείων.
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έργου τους, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τις μεθόδους διδασκαλίας και την 
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Στο επίπεδο του σχολείου οι τρείς κύριοι φορείς που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων είναι 
ο διευθυντής (1), οι εκπαιδευτικοί (2) και η διαχειριστική αρχή (συνήθως το σχολικό συμβούλιο)
(3). Οι αποφάσεις και στους τρείς τομείς λειτουργίας του σχολείου λαμβάνονται με όλους τους 
δυνατούς συνδυασμούς των φορέων. Η σχολική αυτονομία στη λήψη αποφάσεων διακρίνεται σε 
τέσσερα επίπεδα (Ευρυδίκη, 2008). Στο πρώτο το σχολείο λαμβάνει αποφάσεις στα πλαίσια του 
νόμου, χωρίς την παρέμβαση εξωτερικών φορέων (πλήρης αυτονομία). Το επίπεδο αυτό διαιρείται 
σε τρία επιμέρους επίπεδα, όπου το σχολείο λαμβάνει:
(1α) αποφάσεις χωρίς εξωτερική παρέμβαση, αλλά υπόκειται στους περιορισμούς που προβλέπουν 
οι εθνικοί νόμοι,
(1β) αποφάσεις που υπόκεινται σε ένα προκαθορισμένο γενικό πλαίσιο για την εκπαίδευση, 
(1γ) αποφάσεις κατόπιν διαβούλευσης με την τοπική, περιφερειακή ή κεντρική εκπαιδευτική αρχή, 
χωρίς όμως οι γνωμοδοτήσεις ή συστάσεις τους να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Σε δεύτερο επίπεδο το σχολείο λαμβάνει αποφάσεις εντός πλαισίου επιλογών 
προκαθορισμένων από μια ανώτατη αρχή για την εκπαίδευση ή λαμβάνει έγκριση για τις 
αποφάσεις του από μια τέτοια αρχή (περιορισμένη αυτονομία). Το επίπεδο αυτό διαιρείται σε δύο 
επιμέρους επίπεδα, όπου το σχολείο λαμβάνει αποφάσεις:
(2δ) με ή χωρίς τη συμβολή της ανώτατης αρχής. Οι αποφάσεις που αφορούν τους τομείς πρέπει να 
υποβάλλονται για έγκριση στην ανώτατη αρχή, η οποία μπορεί να διατηρήσει ή να τροποποιήσει τη 
συγκεκριμένη απόφαση,
(2ε) βάσει ενός συνόλου επιλογών που προκαθορίζει η ανώτατη αρχή.

Σε τρίτο επίπεδο (3) οι αποφάσεις λαμβάνονται εξ ολοκλήρου από τη διαχειριστική αρχή, 
μολονότι η συνδρομή του σχολείου μπορεί να ζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
(καμία αυτονομία).

Σε τέταρτο επίπεδο (4) η ανώτατη εκπαιδευτική αρχή μεταβιβάζει στο σχολείο την εξουσία 
λήψης αποφάσεων σε ορισμένους τομείς, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των 
σχολείων από δήμο σε δήμο στην επικράτεια της χώρας για εκείνους τους τομείς (διακριτική 
εξουσιοδότηση).
2.1 Περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών
2.1.1 Το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών

Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν 
αποφάσεις για το περιεχόμενο του υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις εμπλέκονται στον καταρτισμό του προγράμματος σπουδών, είτε με τη συμμετοχή τους 
σε ομάδες είτε ως μέλη εκπαιδευτικών συνδικάτων. Σε ορισμένες χώρες ο καθορισμός του
προγράμματος αποτελεί αρμοδιότητα του διευθυντή του σχολείου ή ο διευθυντής και οι 
εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Ανώτατη Αρχή ή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
ακολουθώντας πάντα τις κατευθυντήριες γραμμές της κεντρικής εξουσίας (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Σχολική αυτονομία στο περιεχόμενο του υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών

2.1.2 Το πρόγραμμα σπουδών για τα μαθήματα επιλογής
Οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγαλύτερη αυτονομία για το περιεχόμενο σπουδών στα μαθήματα 

επιλογής, σε σχέση με το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών. Συνήθως, οι διευθυντές  αποφασίζουν 
για τα μαθήματα επιλογής λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των νόμων ή ακολουθώντας ένα 
προκαθορισμένο θεσμικό πλαίσιο ή επιλέγοντας από κατάλογο μαθημάτων. Σε ελάχιστες 
περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί έχουν απόλυτη αυτονομία για τα μαθήματα επιλογής (Σχήμα 2).

Σχήμα 2: Σχολική αυτονομία στο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών  για τα μαθήματα επιλογής

2.2 Μέθοδοι διδασκαλίας
2.2.1 Σχολική αυτονομία στην επιλογή μεθόδων διδασκαλίας

Στις περισσότερες χώρες υπάρχει σχετική αυτονομία των διευθυντών ή των εκπαιδευτικών 
στην επιλογή μεθόδων διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των νόμων ή το 
προκαθορισμένο θεσμικό πλαίσιο (Σχήμα 3). Σε χώρες, όπως Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα και 
Πορτογαλία, Αυστρία, το σχολείο δεν λαμβάνει αποφάσεις για το συγκεκριμένο τομέα του 
εκπαιδευτικού έργου.

Σχήμα 3: Σχολική αυτονομία στην επιλογή μεθόδων διδασκαλίας
2.2.2 Σχολική αυτονομία στην επιλογή σχολικών συγγραμμάτων
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νόμου, χωρίς την παρέμβαση εξωτερικών φορέων (πλήρης αυτονομία). Το επίπεδο αυτό διαιρείται 
σε τρία επιμέρους επίπεδα, όπου το σχολείο λαμβάνει:
(1α) αποφάσεις χωρίς εξωτερική παρέμβαση, αλλά υπόκειται στους περιορισμούς που προβλέπουν 
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χωρίς όμως οι γνωμοδοτήσεις ή συστάσεις τους να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Σε δεύτερο επίπεδο το σχολείο λαμβάνει αποφάσεις εντός πλαισίου επιλογών 
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σχολείων από δήμο σε δήμο στην επικράτεια της χώρας για εκείνους τους τομείς (διακριτική 
εξουσιοδότηση).
2.1 Περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών
2.1.1 Το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών

Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν 
αποφάσεις για το περιεχόμενο του υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις εμπλέκονται στον καταρτισμό του προγράμματος σπουδών, είτε με τη συμμετοχή τους 
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εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Ανώτατη Αρχή ή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
ακολουθώντας πάντα τις κατευθυντήριες γραμμές της κεντρικής εξουσίας (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Σχολική αυτονομία στο περιεχόμενο του υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών

2.1.2 Το πρόγραμμα σπουδών για τα μαθήματα επιλογής
Οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγαλύτερη αυτονομία για το περιεχόμενο σπουδών στα μαθήματα 

επιλογής, σε σχέση με το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών. Συνήθως, οι διευθυντές  αποφασίζουν 
για τα μαθήματα επιλογής λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των νόμων ή ακολουθώντας ένα 
προκαθορισμένο θεσμικό πλαίσιο ή επιλέγοντας από κατάλογο μαθημάτων. Σε ελάχιστες 
περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί έχουν απόλυτη αυτονομία για τα μαθήματα επιλογής (Σχήμα 2).

Σχήμα 2: Σχολική αυτονομία στο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών  για τα μαθήματα επιλογής

2.2 Μέθοδοι διδασκαλίας
2.2.1 Σχολική αυτονομία στην επιλογή μεθόδων διδασκαλίας

Στις περισσότερες χώρες υπάρχει σχετική αυτονομία των διευθυντών ή των εκπαιδευτικών 
στην επιλογή μεθόδων διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των νόμων ή το 
προκαθορισμένο θεσμικό πλαίσιο (Σχήμα 3). Σε χώρες, όπως Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα και 
Πορτογαλία, Αυστρία, το σχολείο δεν λαμβάνει αποφάσεις για το συγκεκριμένο τομέα του 
εκπαιδευτικού έργου.

Σχήμα 3: Σχολική αυτονομία στην επιλογή μεθόδων διδασκαλίας
2.2.2 Σχολική αυτονομία στην επιλογή σχολικών συγγραμμάτων
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Υπάρχουν χώρες όπου ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αποφάσεις για τα 
σχολικά εγχειρίδια σε καθεστώς πλήρους αυτονομίας ή βάσει ενός συνόλου επιλογών που 
προκαθορίζει η ανώτατη αρχή και χώρες όπου οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν μόνοι τους τα σχολικά 
εγχειρίδια (Σχήμα 4). Εξαίρεση αποτελεί η Τσεχία, στην οποία μόνο ο διευθυντής αποφασίζει για 
την επιλογή των εγχειριδίων, ενώ σε Αυστρία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Σλοβακία οι εκπαιδευτικοί 
συμβάλλουν στην επιλογή των σχολικών εγχειριδίων μέσω της συμμετοχής τους στη διαχειριστική 
αρχή του σχολείου. Στη Φιλανδία οι τοπικές αρχές μεταβιβάζουν στους εκπαιδευτικούς τη
δυνατότητα να επιλέγουν τα βιβλία τους με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορές για το
συγκεκριμένο τομέα εκπαιδευτικού έργου από δήμο σε δήμο στην επικράτεια της χώρας. Τέλος, 
στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, το Λιχτενστάιν και το Λουξεμβούργο οι εκπαιδευτικοί δεν 
έχουν καμία αυτονομία στο συγκεκριμένο τομέα του εκπαιδευτικού τους έργου (Σχήμα 4).

Σχήμα 4: Σχολική αυτονομία στην επιλογή σχολικών συγγραμμάτων
2.2.3 Σχολική αυτονομία στην ομαδοποίηση των μαθητών για σκοπούς διδασκαλίας

Σε αρκετές χώρες για την ομαδοποίηση των μαθητών για εκπαιδευτικές δραστηριότητες από 
την ίδια ή διαφορετικές τάξεις αποφασίζει ο διευθυντής ή ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί ή ο 
διευθυντής και ο διαχειριστικός φορέας του σχολείου ή ο διευθυντής και ο διαχειριστικός φορέας 
του σχολείου, κατόπιν διαβούλευσης με τους εκπαιδευτικούς (Σχήμα 5). Στην Ισπανία οι 
εκπαιδευτικοί αποφασίζουν εάν θα σχηματίσουν τάξεις στις οποίες οι μαθητές είναι στο ίδιο ή σε 
διαφορετικά επίπεδα, ενώ στη Ρουμανία ο διαχειριστικός φορέας του σχολείου καθορίζει πώς θα 
ομαδοποιηθούν οι μαθητές για εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Σχήμα 5).

Πίνακας 5: Σχολική αυτονομία στα κριτήρια ομαδοποίησης των μαθητών για εκπαιδευτικές δραστηριότητες

2.3 Αξιολόγηση των μαθητών
2.3.1 Σχολική αυτονομία και εσωτερική αξιολόγηση των μαθητών

Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί 
λαμβάνουν τις αποφάσεις για τον καθορισμό των κριτηρίων της εσωτερικής αξιολόγησης των 
μαθητών τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λαμβάνεται υπόψη ένα προκαθορισμένο πλαίσιο για την 
εκπαίδευση ή οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Ανώτατη Αρχή ή ο διαχειριστικός 
φορέας του σχολείου μαζί με το διευθυντή καθορίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών 
(Σχήμα 6).

Σχήμα 6: Σχολική αυτονομία στην επιλογή κριτηρίων για την εσωτερική αξιολόγηση των μαθητών
2.3.2 Σχολική αυτονομία αναφορικά με τις αποφάσεις για επανάληψη της χρονιάς

Σχετικά με την επανάληψη της σχολικής χρονιάς ενός μαθητή, υπάρχει διαφορετικός βαθμός 
αυτονομίας σε κάθε χώρα (Σχήμα 7). Έτσι, υπάρχουν χώρες, όπου η απόφαση για επανάληψη της 
χρονιάς για κάθε μαθητή εναπόκειται στο διευθυντή του σχολείου. Σε άλλες οι εκπαιδευτικοί ή ο 
διευθυντής από κοινού με τους εκπαιδευτικούς λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς εξωτερική παρέμβαση 
για την επανάληψη της τάξης από το μαθητή, αλλά οι αποφάσεις τους υπόκεινται σε ένα 
προκαθορισμένο γενικό πλαίσιο για την εκπαίδευση, Υπάρχουν και χώρες όπου τα σχολεία δεν 
είναι υπεύθυνα για να αποφασίζουν εάν οι μαθητές θα πρέπει να επαναλάβουν μια τάξη. Σε
Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αποφάσεις για επανάληψη της 
χρονιάς για κάθε μαθητή βάσει ενός θεσμικού πλαισίου που προκαθορίζει η ανώτατη αρχή.

Σχήμα 7: Σχολική αυτονομία αναφορικά με τις αποφάσεις για επανάληψη της χρονιάς
2.3.3 Σχολική αυτονομία σε σχέση με το περιεχόμενο των γραπτών εξετάσεων για χορήγηση 
πιστοποιητικού σπουδών
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Στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σχολεία και οι 
εκπαιδευτικοί δεν έχουν ανάμειξη στον καταρτισμό του περιεχομένου των γραπτών εξετάσεων για 
τη χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών (Σχήμα 8). Ελάχιστες χώρες διεξάγουν τέτοιου είδους 
εξετάσεις στο τέλος του πρώτου επιπέδου εκπαίδευσης, ενώ σε χώρες, που διενεργούνται εξετάσεις 
στο δεύτερο επίπεδο εκπαίδευσης, αυτές πολύ σπάνια καταρτίζονται σε επίπεδο σχολείου. Στην 
Ελλάδα, το Βέλγιο και την Κύπρο οι αποφάσεις για το συγκεκριμένο τομέα του εκπαιδευτικού 
έργου λαμβάνονται αυτόνομα από το διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς, ενώ στην Πορτογαλία
από το διευθυντή και τη διαχειριστική αρχή. Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις τους υπόκεινται σε 
ένα προκαθορισμένο γενικό πλαίσιο για την εκπαίδευση (Σχήμα 8).

Σχήμα 8: Σχολική αυτονομία στην προετοιμασία του περιεχομένου εξετάσεων για χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών

3 Κριτική ανάλυση του βαθμού αυτονομίας των εκπαιδευτικών και τελικές επισημάνσεις
Μια από τις κυρίαρχες τάσεις στην εκπαίδευση, ως συνέπεια των γενικότερων διοικητικών 

μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών, είναι αυτή που αφορά τη μεγαλύτερη αποκέντρωση του 
μηχανισμού λήψης αποφάσεων και τη μεταφορά της σχετικής ευθύνης από την κεντρική διοίκηση 
της εκπαίδευσης προς το σχολείο ή προς μια ενδιάμεση αυτόνομη αρχή (Κατσαρός, 2008α). Τα 
εκπαιδευτικά συστήματα τείνουν προς την αποκέντρωση, προκειμένου να προσαρμοστούν στις 
τοπικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες και να αντεπεξέλθουν στη συνεχώς 
αυξανόμενη ετερογένεια των σχολείων (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). Ωστόσο, λόγω της 
διαφορετικής εκπαιδευτικής παράδοσης, των διαφορών στην οικονομία, στην έκταση του κράτους
πρόνοιας και στις αντιδράσεις των κοινωνιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας κάθε χώρας, η 
εφαρμογή της αποκέντρωσης στη λήψη των εκπαιδευτικών αποφάσεων έχει γίνει με διαφορετικούς 
ρυθμούς και τρόπους στις χώρες της ΕΕ (Κατσαρός, 2008α). Η διαπίστωση αυτή προκύπτει και από 
την παρουσίαση στην προηγούμενη ενότητα του βαθμού αυτονομίας των εκπαιδευτικών της ΕΕ σε 
συγκεκριμένους τομείς του εκπαιδευτικού έργου.

Η αυτονομία και οι ευθύνες των εκπαιδευτικών  στις χώρες της ΕΕ, ανεξάρτητα από το 
ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα, κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό συμβαίνει, επειδή η παροχή 
εκπαίδευσης και ο έλεγχός της ασκείται «έκ των άνωθεν», δηλαδή από την Ανώτατη Αρχή με 
εφαρμογή της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σχολείο (Μούτσιος, 2001). Στο πλαίσιο 
αυτό, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να λειτουργούν κυρίως ως υπηρεσιακοί διεκπεραιωτές πολιτικών 
αποφάσεων σε σύγκρουση με την κονστρουκτιβιστική θεώρηση του ρόλου τους (Ζμάς, 2009). Η 
μείωση της αυτονομίας των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με την  παράλληλη αυξανόμενη τάση 
λογοδοσίας αποτελούν παράγοντες μείωσης της αποτελεσματικότητας της μαθησιακής διαδικασίας. 
Η αυτονομία των εκπαιδευτικών συνεπάγεται ευθύνες  αλλά και δικαιώματα. Αν  οι εκπαιδευτικοί 
είχαν περισσότερη αυτονομία, θα αναλάμβαναν  περισσότερες ευθύνες και δικαιώματα,  και έτσι θα 

ενισχυόταν ο ρόλος τους και θα βελτιωνόταν ο βαθμός επαγγελματικής τους ανάπτυξης (BCTF
Code of Ethics, n.d). Ο μεγάλος βαθμός αυτονομίας των εκπαιδευτικών στη Φινλανδία σχετίζεται 
θετικά με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της επίδοσης των μαθητών σε διεθνείς διαγωνισμούς 
(PISA), (Naylor, 2011).

Στη βιβλιογραφία διακρίνεται μια τάση υπέρ της αυτονομίας των εκπαιδευτικών και μια 
αντίθετη που εκπορεύεται από τις αρχές της διοίκησης της εκπαίδευσης (managerialism). Η 
απάντηση στο δίλλημα, «ποια προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθηθεί», χρήζει έρευνας και ένα 
πρώτο βήμα θα ήταν η μελέτη περιπτώσεων καλών πρακτικών (Eagleton, 2003)  που αφορούν την 
υιοθέτηση  και των δυο προσεγγίσεων. Σε διεθνές επίπεδο, χώρες στις οποίες είναι δημοφιλής  η 
προσέγγιση του management είναι η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στο αντίπαλο 
στρατόπεδο εκπαιδευτικής  πολιτικής, που προβλέπει περισσότερο σεβασμό στον εκπαιδευτικό και 
στο επάγγελμά του, καταγράφονται χώρες όπως η Φινλανδία η Σιγκαπούρη και ο Καναδάς, όπου 
και η εφαρμογή πολιτικών αυτονομίας του εκπαιδευτικού αντικατοπτρίζεται στις μαθησιακές
επιτυχίες των μαθητών (Hyslop-Margison and Sears, 2010) και στα αρμονικά σχολικά 
περιβάλλοντα (Ingersoll, 2011). Στις χώρες αυτές, οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν διάλογο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ηθικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας με 
ιδιαίτερη αναφορά στα επίπεδα αυτονομίας και ευθυνών τους. Απεναντίας, όταν οι εκπαιδευτικοί 
έχουν την πεποίθηση ότι  δεν είναι συμμέτοχοι στη λήψη αποφάσεων, απογοητεύονται και συχνά 
εγκαταλείπουν το επάγγελμα (Cooney & Shealy, 1997.Cooney et al.,1998).

Η αυτονομία των εκπαιδευτικών  στην ΕΕ δεν χαρακτηρίζεται από απόλυτα μεγέθη. 
Παρουσιάζει διαφοροποιήσεις  στο βαθμό και στην  έκτασή της (Sherman, 2009).  Είναι πάντα 
θέμα επιλογών της κεντρικής εξουσίας ως προς την επιδιωκόμενη εκπαιδευτική πολιτική και 
ανάλογα με το βαθμό ελέγχου που θέλει να ασκεί στα εκπαιδευτικά δρώμενα (Κατσαρός, 2008β).
Ο Ingersoll (2011) υποστηρίζει ότι η αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο επάγγελμά τους και το 
καλό σχολικό κλίμα επηρεάζονται θετικά από το βαθμό αυτονομίας των εκπαιδευτικών και από τη
συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. 

Η δυνατότητα παρέμβασης του εκπαιδευτικού στον καθορισμό του περιεχομένου του 
υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε 
χώρα (σχήμα 1) και υπαγορεύεται από την εκάστοτε ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική. Αν 
σύμφωνα με τις επιταγές της, τα σχολεία θεωρούνται ως αυτόνομοι αποκεντρωμένοι οργανισμοί, 
τότε και ο εκπαιδευτικός διαθέτει την αντίστοιχη αυτονομία. Αν όμως τα σχολεία αποτελούν μέρος 
«εκ των άνω διοικούμενων» γραφειοκρατικών δομών, οι εκπαιδευτικοί έχουν μικρή έως ελάχιστη 
επιρροή στον τρόπο  λειτουργία τους και τα σχολεία δεν νομιμοποιούνται να λαμβάνουν αποφάσεις 
που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Ανώτατη Αρχή που 
ασκεί και τον οργανωτικό έλεγχο του σχολείου (Eurydice, 2008). Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις 
παραπάνω προσεγγίσεις για την αυτονομία των εκπαιδευτικών, σήμερα η τάση για την 
αυτοδιαχείριση του σχολείου αναθεωρείται σταδιακά εξαιτίας της επιβολής κοινών εκπαιδευτικών 
στόχων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Ζμάς, 2007). Πράγματι, σε χώρες, που υιοθετήθηκαν μέτρα 
ριζικής διοικητικής αποκέντρωσης και παραχώρησης ενισχυμένης αυτονομίας στα σχολεία, 
παρατηρήθηκαν ταυτόχρονα αυξημένος συγκεντρωτικός έλεγχος στους στόχους του περιεχομένου 
προγράμματος σπουδών και επιβολή συγκεκριμένων μαθησιακών προτεραιοτήτων (Μούτσιος, 
2001).

Η αυτονομία του εκπαιδευτικού σε ό,τι αφορά την επιλογή μεθόδων διδασκαλίας, διδακτικών  
συγγραμμάτων και κριτηρίων  ομαδοποίησης των μαθητών για εκπαιδευτικές δραστηριότητες  
αποτελεί στις περισσότερες χώρες «εσωτερική υπόθεση» του σχολείου, είτε αυτό υπόκειται σε 
εξωτερική λογοδοσία είτε όχι. Οι εκπαιδευτικοί δεν ελέγχονται τόσο για το «πώς»  διδάσκουν και 
δεν πρόκειται να υπάρχουν επιπτώσεις για τη χρήση ορισμένης μεθοδολογίας έναντι κάποιας 
άλλης, εφόσον τα μαθησιακά αποτελέσματα και η επίτευξη των στόχων είναι ικανοποιητικά 
(CEDEFOP, 2012. Μαυρομμάτης, Ζουγανέλη, Καυκά & Στεργίου, 2007). Η έρευνα δεν παρέχει 
πειστικές διαπιστώσεις όσον αφορά τους τομείς στους οποίους οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται 
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επιρροή στον τρόπο  λειτουργία τους και τα σχολεία δεν νομιμοποιούνται να λαμβάνουν αποφάσεις 
που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Ανώτατη Αρχή που 
ασκεί και τον οργανωτικό έλεγχο του σχολείου (Eurydice, 2008). Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις 
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παρατηρήθηκαν ταυτόχρονα αυξημένος συγκεντρωτικός έλεγχος στους στόχους του περιεχομένου 
προγράμματος σπουδών και επιβολή συγκεκριμένων μαθησιακών προτεραιοτήτων (Μούτσιος, 
2001).

Η αυτονομία του εκπαιδευτικού σε ό,τι αφορά την επιλογή μεθόδων διδασκαλίας, διδακτικών  
συγγραμμάτων και κριτηρίων  ομαδοποίησης των μαθητών για εκπαιδευτικές δραστηριότητες  
αποτελεί στις περισσότερες χώρες «εσωτερική υπόθεση» του σχολείου, είτε αυτό υπόκειται σε 
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δεν πρόκειται να υπάρχουν επιπτώσεις για τη χρήση ορισμένης μεθοδολογίας έναντι κάποιας 
άλλης, εφόσον τα μαθησιακά αποτελέσματα και η επίτευξη των στόχων είναι ικανοποιητικά 
(CEDEFOP, 2012. Μαυρομμάτης, Ζουγανέλη, Καυκά & Στεργίου, 2007). Η έρευνα δεν παρέχει 
πειστικές διαπιστώσεις όσον αφορά τους τομείς στους οποίους οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται 
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μεγαλύτερη αυτονομία. Παρόλα αυτά, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα σπουδών ή τις 
τυποποιημένες γραπτές δοκιμασίες που έχουν σχέση με το «τι», που αποτελεί τρόπον τινά 
«εξωτερική υπόθεση», έρευνες επιβεβαιώνουν  ότι η αυτονομία τους ποικίλλει και συνδέεται με 
την επαγγελματική τους επάρκεια και την παρουσία των κεντρικών πολιτικών που οφείλουν να 
υλοποιούνται (Webb, 2002).

Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε καινοτομίες που υπαγορεύονται από τα προγράμματα  
σπουδών διαφέρει μεταξύ εκπαιδευτικών και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτιστικές 
παραδόσεις, από εξωτερικούς παράγοντες, από πεποιθήσεις σχετικά με τη διδασκαλία και τη 
μάθηση που μπορεί να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους για απόρριψη ή υιοθέτηση νέων ιδεών για 
τη διδασκαλία (Archbald & Porter, 1994). Η έρευνα έφερε στο φως το σημαντικό ρόλο που έχει η 
συναδελφική και διοικητική υποστήριξη στην επιτυχή εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων 
σπουδών (Eurydice, 2008). 

Σημαντική δυσκολία αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, όταν πρόκειται να συνεισφέρουν στη
δημιουργία του προγράμματος σπουδών ή στην επιλογή κριτηρίων για την προετοιμασία του 
περιεχομένου των εξετάσεων για χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών, καθώς, εργαζόμενοι σε ένα 
περιβάλλον με κανονιστικούς περιορισμούς, αναγκάζονται να ακολουθήσουν ένα προκαθορισμένο 
πρόγραμμα και συχνά τους ζητείται να διεξάγουν αξιολόγηση των μαθητών για λογαριασμό 
«τρίτων», όπως το σχολείο, η περιφέρεια, η Ανώτατη Αρχή.  Εδώ η αυτονομία του εκπαιδευτικού 
περιορίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά με επιπτώσεις στο έργο του αλλά και στην επαγγελματική του 
υπόσταση (Vieira, 2007). Ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η αυτονομία των εκπαιδευτικών σε κάθε 
ένα από αυτούς τους δύο τομείς ποικίλλει και προσδιορίζεται από την επαγγελματική τους 
επάρκεια και από την παρουσία κεντρικής πολιτικής στον τομέα των προγραμμάτων σπουδών 
(Agudelo-Valderrama, 2006. Eurydice, 2005). Το σκηνικό αυτό στις μέρες μας έχει αρχίσει να 
ανατρέπεται και να αντικαθίσταται σταδιακά από μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας το 
περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών οριστικοποιείται σε διάφορα στάδια, εμπλέκοντας 
σχολεία και εκπαιδευτικούς όλο και περισσότερο (Wilches, 2007).

Η θέση της BCPSEA, περί επέμβασης στην αυτονομία των εκπαιδευτικών, προέρχεται από  μια 
στενή αντίληψη της έννοιας του επαγγελματισμού, σε μια προσπάθεια των εργοδοτών να 
κατευθύνουν και να ελέγχουν όλες τις πτυχές του επαγγέλματος  υπό το πρίσμα  της στενής 
διοικητι(κ)οκρατίας (managerialism) και  μπορεί να αποβεί εις βάρος της ίδιας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Αντίθετα, ο Sahlberg (2007) αποδίδει την επιτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος της 
Φινλανδίας στο μεγάλο βαθμό αυτονομίας των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να 
τροποποιούν και να προσαρμόζουν στις δικές τους ανάγκες το πλαίσιο εθνικού προγράμματος 
σπουδών, ανάλογα με τους στόχους και το όραμα  κάθε σχολείου.

Η αυτονομία των εκπαιδευτικών στους τέσσερεις τομείς που εξετάσαμε διαφοροποιείται λόγω 
εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εμπλακούν σε 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μόνο κάτω από κατάλληλα διαμορφωμένες συνθήκες. Η αυτονομία 
τους δεν είναι πανταχού παρούσα και εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε εκπαιδευτικό. 
Αυτή η μεταβλητή κατάσταση πρέπει να αναγνωριστεί από τους διαχειριστές και τους φορείς 
χάραξης και υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να δίνεται προτεραιότητα και προσοχή 
στις επιθυμίες και στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, παρέχοντάς τους με αυτόν τον τρόπο τις 
κατάλληλες συνθήκες για να πετύχουν το έργο τους (Veugelers, 2004).

Με αφορμή το ζήτημα της αυτονομίας των εκπαιδευτικών  στην ΕΕ, παρατηρούμε ότι παρόλο 
που σε κεντρικό επίπεδο χαράσσεται  κοινή εκπαιδευτική πολιτική με κοινούς στόχους και
ανταλλαγή ορθών πρακτικών, εντούτοις η υλοποίησή της διαφέρει από κράτος σε κράτος 
(Eurydice, 2012). Τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της ΕΕ, επηρεαζόμενα  από την 
εκάστοτε πολιτική και οικονομική κατάσταση, αδυνατούν να εναρμονισθούν με κεντρικές οδηγίες. 
Η διακήρυξη της Μπολόνιας είναι εξάλλου μια εκούσια δέσμευση κάθε υπογράφουσας χώρας να 
μεταρρυθμίσει το εκπαιδευτικό της σύστημα. Η δέσμευση όμως αυτή δεν επιβάλλεται στις εθνικές 
κυβερνήσεις αλλά είναι εθελοντική (Γκόβαρης και Ρουσσάκης, 2008). Πράγματι, η εκπαιδευτική 

πολιτική κάθε κράτους μέλους της ΕΕ αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Αυτό ορίζεται και στο άρθρο 
165 της Συνθήκης περί λειτουργίας της ΕΕ, όπου αναγνωρίζεται με σαφήνεια ο απόλυτος έλεγχος 
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μεγαλύτερη αυτονομία. Παρόλα αυτά, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα σπουδών ή τις 
τυποποιημένες γραπτές δοκιμασίες που έχουν σχέση με το «τι», που αποτελεί τρόπον τινά 
«εξωτερική υπόθεση», έρευνες επιβεβαιώνουν  ότι η αυτονομία τους ποικίλλει και συνδέεται με 
την επαγγελματική τους επάρκεια και την παρουσία των κεντρικών πολιτικών που οφείλουν να 
υλοποιούνται (Webb, 2002).

Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε καινοτομίες που υπαγορεύονται από τα προγράμματα  
σπουδών διαφέρει μεταξύ εκπαιδευτικών και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτιστικές 
παραδόσεις, από εξωτερικούς παράγοντες, από πεποιθήσεις σχετικά με τη διδασκαλία και τη 
μάθηση που μπορεί να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους για απόρριψη ή υιοθέτηση νέων ιδεών για 
τη διδασκαλία (Archbald & Porter, 1994). Η έρευνα έφερε στο φως το σημαντικό ρόλο που έχει η 
συναδελφική και διοικητική υποστήριξη στην επιτυχή εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων 
σπουδών (Eurydice, 2008). 

Σημαντική δυσκολία αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, όταν πρόκειται να συνεισφέρουν στη
δημιουργία του προγράμματος σπουδών ή στην επιλογή κριτηρίων για την προετοιμασία του 
περιεχομένου των εξετάσεων για χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών, καθώς, εργαζόμενοι σε ένα 
περιβάλλον με κανονιστικούς περιορισμούς, αναγκάζονται να ακολουθήσουν ένα προκαθορισμένο 
πρόγραμμα και συχνά τους ζητείται να διεξάγουν αξιολόγηση των μαθητών για λογαριασμό 
«τρίτων», όπως το σχολείο, η περιφέρεια, η Ανώτατη Αρχή.  Εδώ η αυτονομία του εκπαιδευτικού 
περιορίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά με επιπτώσεις στο έργο του αλλά και στην επαγγελματική του 
υπόσταση (Vieira, 2007). Ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η αυτονομία των εκπαιδευτικών σε κάθε 
ένα από αυτούς τους δύο τομείς ποικίλλει και προσδιορίζεται από την επαγγελματική τους 
επάρκεια και από την παρουσία κεντρικής πολιτικής στον τομέα των προγραμμάτων σπουδών 
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ανατρέπεται και να αντικαθίσταται σταδιακά από μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας το 
περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών οριστικοποιείται σε διάφορα στάδια, εμπλέκοντας 
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κατευθύνουν και να ελέγχουν όλες τις πτυχές του επαγγέλματος  υπό το πρίσμα  της στενής 
διοικητι(κ)οκρατίας (managerialism) και  μπορεί να αποβεί εις βάρος της ίδιας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Αντίθετα, ο Sahlberg (2007) αποδίδει την επιτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος της 
Φινλανδίας στο μεγάλο βαθμό αυτονομίας των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να 
τροποποιούν και να προσαρμόζουν στις δικές τους ανάγκες το πλαίσιο εθνικού προγράμματος 
σπουδών, ανάλογα με τους στόχους και το όραμα  κάθε σχολείου.
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που σε κεντρικό επίπεδο χαράσσεται  κοινή εκπαιδευτική πολιτική με κοινούς στόχους και
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 Η μεταβολή του θεσμού του ολοήμερου σχολειού ως πολίτικη 
«συμφιλίωσης» εργασίας και οικογενείας στη διάρκεια της ελληνικής 
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Περίληψη 

Ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου βασίστηκε από την εμφάνισή του σε 
κοινωνικά και παιδαγωγικά επιχειρήματα. Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε 
πώς μεταβλήθηκε στη λειτουργία του Ολοήμερου -εν μέσω της ελληνικής 
οικονομικής κρίσης- η κοινωνική αναγκαιότητα της πολιτικής «συμφιλίωσης» 
εργασίας και οικογένειας. Παράλληλα θα δούμε ότι οι παιδαγωγικοί στόχοι 
αποκαλύφθηκαν τελικά ανεπαρκείς για τη δυναμική παρουσία του θεσμού. Για την 
άσκηση των αλλαγών αυτών χρησιμοποιήθηκε ανάλογα η γυναικεία εργασία, με 
στόχο την εξυπηρέτηση των σκοπών της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής, με 
αποτέλεσμα τη στοχοποίησή της στις αντιφατικές μεταβολές του θεσμού.   

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας 
σχετικά με τη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου, οι οποίες αναλύθηκαν με το 
συνδυασμό της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και της Ποιοτικής Ανάλυσης 
Περιεχομένου.   
 
Λέξεις- κλειδιά: ολοήμερο, πολιτική «συμφιλίωσης», ανάλυση λόγου, φεμινισμός 
 
1 Εισαγωγή  

Ο θεσμός των Ολοήμερων Σχολείων (Ο.Σ.) καθιερώνεται με το Νόμο 
2525/1997. Γύρω από τις διακηρύξεις της αναγκαιότητάς του συνδιαλέγονται δύο 
κύριοι στόχοι: ο κοινωνικός και ο παιδαγωγικός. Στους κοινωνικούς στόχους 
προβλήθηκε η διευκόλυνση των μητέρων στην απασχόληση, σημείο που αποτέλεσε 
την κριτική των φορέων της παιδαγωγικής βαρύτητας του Ο.Σ., των εκπαιδευτικών 
(Στρατηγάκη, 2007: 104). Στην παρούσα εργασία δεν θα εξετάσουμε την 
αντιπαράθεση ανάμεσα στους κοινωνικούς και παιδαγωγικούς στόχους μέσα από 
τους Λόγους των αντίστοιχων ομάδων πίεσης. Σκοπός της μελέτης μας είναι η 
ανάδειξη των θεσμού το Ολοήμερου ως πολιτική «συμφιλίωσης» 
εργασίας και οικογένειας . Προκειμένου να στηριχθεί αυτό θα διερευνήσουμε 
πώς από την ίδρυση του θεσμού έως τη σημερινή κατάστασή του μέσα στην 
οικονομική κρίση, μεταβάλλεται ο ρόλος του Ο.Σ., ακροβατώντας σε παιδαγωγικά 
επιχειρήματα και φιλο- κοινωνικές ρητορείες. Στο πλαίσιο αυτό θα δούμε, επίσης, 
τον τρόπο με τον οποίο η εργασία των γυναικών- μητέρων χρησιμοποιείται σκόπιμα 
ως επιχείρημα για την καθιέρωση του θεσμού, στοχοποιώντας τελικά την 
εργαζόμενη γυναίκα ως υπαίτια κάθε (μετ)εξέλιξής του. 

Υλικό ανάλυσης αποτέλεσαν οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας σχετικά 
με το θεσμό και τη λειτουργία του Ο.Σ. Επίσης, αναλύθηκαν ειδικά κεφάλαια του 
Οδηγού Γονέα, που δημιουργήθηκε από το Γ’ Κ.Π.Σ. (Μέτρο 1.2, Ενέργεια 1.2.3.) 
στην κατηγορία 1.2.3.β. «Ολοήμερα Νηπιαγωγεία» και διενεμήθη σε όλα τα 
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Περίληψη 

Ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου βασίστηκε από την εμφάνισή του σε 
κοινωνικά και παιδαγωγικά επιχειρήματα. Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε 
πώς μεταβλήθηκε στη λειτουργία του Ολοήμερου -εν μέσω της ελληνικής 
οικονομικής κρίσης- η κοινωνική αναγκαιότητα της πολιτικής «συμφιλίωσης» 
εργασίας και οικογένειας. Παράλληλα θα δούμε ότι οι παιδαγωγικοί στόχοι 
αποκαλύφθηκαν τελικά ανεπαρκείς για τη δυναμική παρουσία του θεσμού. Για την 
άσκηση των αλλαγών αυτών χρησιμοποιήθηκε ανάλογα η γυναικεία εργασία, με 
στόχο την εξυπηρέτηση των σκοπών της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής, με 
αποτέλεσμα τη στοχοποίησή της στις αντιφατικές μεταβολές του θεσμού.   

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας 
σχετικά με τη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου, οι οποίες αναλύθηκαν με το 
συνδυασμό της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου και της Ποιοτικής Ανάλυσης 
Περιεχομένου.   
 
Λέξεις- κλειδιά: ολοήμερο, πολιτική «συμφιλίωσης», ανάλυση λόγου, φεμινισμός 
 
1 Εισαγωγή  

Ο θεσμός των Ολοήμερων Σχολείων (Ο.Σ.) καθιερώνεται με το Νόμο 
2525/1997. Γύρω από τις διακηρύξεις της αναγκαιότητάς του συνδιαλέγονται δύο 
κύριοι στόχοι: ο κοινωνικός και ο παιδαγωγικός. Στους κοινωνικούς στόχους 
προβλήθηκε η διευκόλυνση των μητέρων στην απασχόληση, σημείο που αποτέλεσε 
την κριτική των φορέων της παιδαγωγικής βαρύτητας του Ο.Σ., των εκπαιδευτικών 
(Στρατηγάκη, 2007: 104). Στην παρούσα εργασία δεν θα εξετάσουμε την 
αντιπαράθεση ανάμεσα στους κοινωνικούς και παιδαγωγικούς στόχους μέσα από 
τους Λόγους των αντίστοιχων ομάδων πίεσης. Σκοπός της μελέτης μας είναι η 
ανάδειξη των θεσμού το Ολοήμερου ως πολιτική «συμφιλίωσης» 
εργασίας και οικογένειας . Προκειμένου να στηριχθεί αυτό θα διερευνήσουμε 
πώς από την ίδρυση του θεσμού έως τη σημερινή κατάστασή του μέσα στην 
οικονομική κρίση, μεταβάλλεται ο ρόλος του Ο.Σ., ακροβατώντας σε παιδαγωγικά 
επιχειρήματα και φιλο- κοινωνικές ρητορείες. Στο πλαίσιο αυτό θα δούμε, επίσης, 
τον τρόπο με τον οποίο η εργασία των γυναικών- μητέρων χρησιμοποιείται σκόπιμα 
ως επιχείρημα για την καθιέρωση του θεσμού, στοχοποιώντας τελικά την 
εργαζόμενη γυναίκα ως υπαίτια κάθε (μετ)εξέλιξής του. 

Υλικό ανάλυσης αποτέλεσαν οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας σχετικά 
με το θεσμό και τη λειτουργία του Ο.Σ. Επίσης, αναλύθηκαν ειδικά κεφάλαια του 
Οδηγού Γονέα, που δημιουργήθηκε από το Γ’ Κ.Π.Σ. (Μέτρο 1.2, Ενέργεια 1.2.3.) 
στην κατηγορία 1.2.3.β. «Ολοήμερα Νηπιαγωγεία» και διενεμήθη σε όλα τα 
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δημόσια Ολοήμερα Νηπιαγωγεία. Η μέθοδος ανάλυσης του υλικού είναι ο 
συνδυασμός της Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου με την Κριτική Ανάλυση Λόγου. 

Η εργασία δομείται νοητά σε δύο μέρη. Στο πρώτο θα παρουσιαστεί η 
μεθοδολογική μας προσέγγιση, το σύστημα κατηγοριών και οι θεωρητικές μας 
παραδοχές. Στο δεύτερο μέρος θα ακολουθήσει η ανάπτυξη των ευρημάτων. Η 
εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων και συζήτηση. 
 
2 Μεθοδολογική τεκμηρίωση 

Το επιστημολογικό «παράδειγμα» της παρούσας εργασίας είναι το Ερμηνευτικό 
«παράδειγμα», θεμελιώδης παραδοχή του οποίου είναι η αμφισβήτηση της 
αντικειμενικής γνώσης ή εξήγησης του κοινωνικού κόσμου. Η γνώση του κόσμου 
διαμεσολαβείται από την ανθρώπινη συνείδηση μέσω της ερμηνευτικής 
κατανόησης, η οποία μπορεί να συνυφαίνεται με την υποκειμενικότητα του 
ερμηνευτή αλλά δεν αυθαιρετεί. Ένα εργαλείο της ερμηνευτικής προσέγγισης είναι 
η ανάλυση του κειμένου (Φρυδάκη, 2009:58). Η ανάλυση που πραγματοποιήσαμε 
στα κείμενα του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία του Ο.Σ. 
εμπίπτει στις αρχές του ποιοτικού παραδείγματος. Σημαντικό κατά την 
Παπαγεωργίου (2010: 23) στην αξιοποίηση των ερευνητικών τεχνικών  στις έρευνες 
σχετικά με το φύλο είναι οι τεχνικές αυτές να είναι σύμφωνες με τις φεμινιστικές 
αξίες. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε δύο παραδοχές σύμφωνες με τον ερευνητικό μας 
σκοπό: το φύλο αποτελεί προϊόν κοινωνικής κατασκευής και ο Λόγος συμβάλλει 
στον προσδιορισμό μιας κοινωνικά κατασκευασμένης έμφυλης πραγματικότητας 
(Παπαδοπούλου, 2010: 53-54). Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν πολλές μέθοδοι που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον πάντα συμφωνούν με τους ορισμούς του 
φεμινισμού (Παπαγεωργίου, 2010: 25). Στη δικής μας μελέτη χρησιμοποιήσαμε το 
συνδυασμό της Ποιοτικής  Ανάλυσης Περιεχομένου (Π.Α.Π.) με την Κριτική Ανάλυση 
Λόγου (Κ.Α.Λ.).  

Παρόλο που η Ανάλυση Περιεχομένου -έπειτα από τη συμβολή του Mayring- 
στρέφεται ιδιαίτερα στο περιεχόμενο των κειμένων με ερμηνευτικούς όρους 
προσέγγισης, το μεθοδολογικό αυτό εργαλείο δε φαίνεται αρκετό για την ανίχνευση 
των ιδεολογικών μηνυμάτων του κειμένου. Ενώ, η ΠΑΠ στοχεύει και στο λανθάνον 
περιεχόμενο, θεωρούμε ότι σε κάθε κείμενο πρέπει να ερμηνευτούν όχι μόνο τα 
«λεγόμενα» αλλά και εκείνα που αποσιωπούνται. Το πρακτικό αυτό κενό 
συμπληρώνει η Κ.Α.Λ. (Παγκουρέλια & Παπαδοπούλου, 2009). 

Το μεθοδολογικό εργαλείο της παρούσας έρευνας είναι η Κ.Α.Λ., κατά το 
μεθοδολογικό «παράδειγμα» του Fairclough (1995). Η επιλογή του συγκεκριμένου 
«παραδείγματος» πραγματοποιήθηκε λόγω της καταλληλότητας του για την 
ανάλυση πολιτικών κειμένων ή κειμένων λανθάνουσας ιδεολογίας, έτσι όπως έχει 
αποδειχθεί από τη χρήση του σε έρευνες (Μπονίδης 2004· 2012).  

Η επιλογή του συνδυασμού των μεθόδων αυτών για την ανάλυση του 
υλικού πραγματοποιείται για τους εξής λόγους:  

Α. Η εύχρηστη ποσοτικοποίηση των ευρημάτων σε ένα σύστημα κατηγοριών 
από την Π.Α.Π. μας επιτρέπει την οργανωμένη συστηματοποίηση του υπό έρευνα 
υλικού. Ωστόσο, οι περιγραφές μέσω της Π.Α.Π. μένουν στο φανερό περιεχόμενο, 
αδυνατώντας να προσδιορίσουν τους τρόπους με τους οποίους η γλώσσα 
κατασκευάζει, μεταμορφώνει και αναπαράγει την εμπειρία μέσω των λειτουργιών 
της εξουσίας και της γνώσης. Έτσι η πολυπλοκότητα του υλικού παραμένει κρυφή 

και δε δίνονται ερεθίσματα και χώρος για μια ερμηνευτική  κριτική (Wilbraham, 
1995 στο Παγκουρέλια & Παπαδοπούλου, ό.π.). 

Β. Η Κ.Α.Λ. από την άλλη επιτρέπει την ανάδειξη αυτών των στοιχείων και 
κυρίως επιχειρεί τη σύνδεση του λόγου με τα κοινωνικά συμφραζόμενα. Στην 
Κ.Α.Λ., όμως, σημειώνεται μια μεθοδολογική δυσκαμψία όσον αφορά τη σαφήνεια 
της πορείας ανάλυσης, στοιχείο που προκαλεί δυσκολίες στην εφαρμογή της 
(Παγκουρέλια & Παπαδοπούλου, ό.π.). 

Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι σύμφωνα με τις ανάγκες της έρευνάς μας τα 
δύο αυτά μεθοδολογικά εργαλεία μπορούν να συνδυαστούν συμπληρωματικά και το ένα να 
καλύψει τα κενά ή τις δυσκολίες του άλλου. Ο συνδυασμός τους σε πρακτικό επίπεδο θα 
πραγματοποιηθεί ως εξής: όλη η πορεία ανάλυσης του υλικού θα ακολουθήσει την Π.Α.Π., 
αλλά η «τυπική δόμηση» θα πραγματοποιηθεί μέσω της Κ.Α.Λ.. Θα δημιουργήσουμε, 
δηλαδή, το σύστημα κατηγοριών, εντοπίζοντας τα κυρίαρχα αποσπάσματα του λόγου τα 
οποία μας ενδιαφέρουν ερευνητικά, και θα τα περιφράσσουμε (Π.Α.Π.). Η γλωσσολογική 
ανάλυση, όμως, του περιεχομένου του λόγου θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της Κ.Α.Λ. με 
ιδιαίτερο προσανατολισμό στο τρίτο στάδιο ανάλυσης, εκείνο της κοινωνικο-πολιτισμικής 
πρακτικής, λόγω του ειδικού ερευνητικού μας προσανατολισμού.     
 
2.1 Το σύστημα των κατηγοριών 

Το σύστημα των κατηγοριών προκύπτει από τη θεωρία περί πολιτικών 
«συμφιλίωσης» (παραγωγικό σύστημα) αλλά κυρίως από την προσέγγιση του ίδιου 
του υπό έρευνα υλικού (επαγωγικό σύστημα). Το σύστημα που διαμορφώθηκε έχει 
ως εξής: 
1.0 Κοινωνικός ρόλος 

1.1 Η ένταξη των «άλλων» 
1.2 Ο συντονισμός εργασίας- εκπαίδευσης 
1.2.1. Η χειραφετημένη μάνα 
1.2.2 Η εργαζόμενη οικογένεια και η προστασία του εισοδήματός της 

2.0 Παιδαγωγικός ρόλος 
 2.1. Το διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα 
 2.2. Τα θετικά ακαδημαϊκά αποτελέσματα 
 2.3. Οι παιδαγωγικοί στόχοι 
3.0. Ανάμεσα στην κοινωνία και την παιδαγωγική 
 3.1. Η ισόρροπη σχέση 
 3.2. Η υπεροχή των κοινωνικών αναγκών 
 
3 Η πολιτική «συμφιλίωσης» εργασίας και οικογένειας 

Ο όρος «συμφιλίωση»  έρχεται να περιγράψει τις πολιτικές που σχετίζονται με τα 
εργασιακά και οικιακά καθήκοντα, σε μία λογική ισότητας των φύλων. Παραπέμπει 
σε προκαπιταλιστικές εποχές, όταν η παραγωγή γινόταν μέσα στην οικογένεια και 
δεν υπήρχε αντίθεση ανάμεσα στους δύο χώρους. Έχει χρησιμοποιηθεί αντί αυτού 
ο «ειρηνευτικός» όρος «εναρμόνιση» και οι ουδέτεροι «εξισορρόπηση», 
«συνδυασμός» και «συγκερασμός» (Στρατηγάκη, 2007: 94-97).  

Η αναγκαιότητα της δημιουργίας τέτοιων πολιτικών ήταν η υπέρμετρη 
επιβάρυνση των γυναικών από τη συσσώρευση των εργασιακών καθηκόντων. Η 
παροχή μέτρων διευκόλυνσης της «συμφιλίωσης» οικογένειας και εργασίας 
αντιμετωπίζει ουσιαστικά μονομερώς τα καθήκοντα αυτά, και όχι συνολικά την 
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και δε δίνονται ερεθίσματα και χώρος για μια ερμηνευτική  κριτική (Wilbraham, 
1995 στο Παγκουρέλια & Παπαδοπούλου, ό.π.). 
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πρακτικής, λόγω του ειδικού ερευνητικού μας προσανατολισμού.     
 
2.1 Το σύστημα των κατηγοριών 

Το σύστημα των κατηγοριών προκύπτει από τη θεωρία περί πολιτικών 
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οικιακή εργασία. Συγκεκριμένα οι πολιτικές αφορούν στη φροντίδα των παιδιών 
(στο ίδιο, σ. 94).  

Ο συνδυασμός αυτός περιγράφεται με ακρίβεια στο Οδηγό Γονέα του 
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (2007: 13) : «στις μέρες μας σημαντικές μεταβολές στη 
διάρθρωση του κοινωνικού ιστού όπως […] η χειραφέτηση της Ελληνίδας, που 
οδήγησε στην αγορά εργασίας και τους δύο γονείς, σε συνδυασμό με τις 
αυξανόμενες αναπτυξιακές ανάγκες των μικρών παιδιών, δημιούργησαν την ανάγκη 
ύπαρξης ολοήμερων σχολείων». Είναι φανερό πως το Ο.Σ. έρχεται να ανακουφίσει 
την εργαζόμενη μητέρα από τα βάρη της φροντίδας των παιδιών, ως πολιτική 
«συμφιλίωσης» εργασίας και οικογένειας. 

Καθώς, όμως, η αναλογία των μέτρων αυτών εξαρτάται άμεσα από του 
γενικότερους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους των δημόσιων πολιτικών 
(Στρατηγάκη, 2007: 98) η οικονομική κρίση της Ελλάδας επηρέασε με τη σειρά της 
και τη λειτουργία του Ο.Σ., δεδομένου ότι η ανεργία έπληξε αρχικά τις «ασθενείς» 
επαγγελματικές ομάδες, όπως είναι οι εργαζόμενες μητέρες. Έτσι η κοινωνική 
αναγκαιότητα της «συμφιλίωσης» εργασίας και οικογένειας συρρικνώθηκε ενώ, οι 
παιδαγωγικοί στόχοι αποκαλύφθηκαν -όπως θα δούμε παρακάτω- ανεπαρκείς στη 
στήριξη του θεσμού. 
 
4 Ο κοινωνικός ρόλος του ολοήμερου 

Οι πανηγυρικές διακηρύξεις του Ο.Σ. έκαναν λόγο για την «αναπότρεπτη 
αναγκαιότητά του στη συμβολή της αντισταθμιστικής παιδείας που πρέπει να 
παρέχεται από ένα σχολείο για όλους χωρίς αποκλεισμούς» (Σπυροπούλου, 2006: 
15). Πρόκειται για ένα κοινωνικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα την τελευταία 
εικοσαετία, εκπολιτίζεται με τον όρο «νέα διαμορφωμένη κοινωνική ανισότητα» 
(στο ίδιο, σ.11), ενώ πρόκειται για το ολοένα και πιο επικίνδυνο πρόσωπο του 
φυλετικού ρατσισμού. Η αντισταθμιστική παιδεία που προτείνεται μέσω του Ο.Σ. 
έχει σκοπό «να βοηθήσει τους «άλλους» να ενταχθούν ομαλά στο σχολικό 
περιβάλλον και στο κοινωνικό σύστημα γενικότερα» (Οδηγός Γονέα, 2007: 15). Η 
έννοια του «άλλου» ή αλλιώς «διαφορετικού» (στο ίδιο) κάνει το αντίθετο από αυτό 
που αναφέρει: προάγει την υπεροχή του εθνικού «εαυτού» έναντι του εθνικού 
«άλλου». Και η υπεροχή είναι ξεκάθαρη στο επίπεδο της αποφασιστικής δράσης: 
«εμείς» θα βοηθήσουμε τους «άλλους» να ενταχθούν στο «δικό μας» περιβάλλον.  

Το Ο.Σ. έρχεται να αντισταθμίσει και άλλες κοινωνικές ανισότητες. Πρόκειται για 
τη μειονεκτική θέση της γυναίκας σε ένα άνισο κοινωνικό στίβο. Η εργασία της 
γυναίκας αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα δικών της επιλογών αφού ήθελε να 
θεωρείται «χειραφετημένη». Η χρήση του όρου «χειραφέτηση» παραπέμπει στη 
γένεση του γυναικείου κινήματος, όπου βασικό στόχο του αποτελούσε η τυπική 
ισότητα, η ισονομία και η ισοπολιτεία (Στρατηγάκη, 2007: 31). Φαίνεται λοιπόν 
ωσάν η ίδια να προκάλεσε το αδιέξοδο που βιώνει και η ίδια αλλά και η κοινωνία 
μέσα από τη διαχείριση οικογενειών που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις 
σύγχρονες ανάγκες.   

Οι οικογένειες αυτές έχουν ανθρώπινες συνήθειες: είναι εργαζόμενες και έχουν 
εισόδημα. Ο χαρακτηρισμός «εργαζόμενη οικογένεια» (Φ50/57/26650/Γ1/2003) 
είναι ένας συγκαλυμμένος τρόπος για να μην ειπωθεί «εργαζόμενη μητέρα», αφού 
δίνονται ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά σε ένα θεσμό, όχι μόνο γένους θηλυκού 
αλλά ταυτόσημου με τον «φυσικό» προορισμό τη γυναίκας. Επίσης, η γυναίκα 

σημειώνεται (Ιγκλέση, 1990: 190) σαν ιδιότυπο «οικογενειακό σύνολο», που δεν 
σκέφτεται ατομικά ούτε επιμένει στην οικονομική τους αυτονομία. Η γυναίκα είναι 
σχεδόν ταυτόσημη με την οικογένεια. 

Η «εργαζόμενη οικογένεια» έχει ένα εισόδημα που πρέπει να προστατευτεί από 
τα βάρη της φροντίδας των νεαρών μελών της. Η λύση είναι το Ο.Σ. αφού 
«απαλλάσσει από την οικονομική επιβάρυνση και τη φροντίδα αναζήτησης εκτός 
σχολείου πρόσθετου εκπαιδευτικού έργου» (στο ίδιο). Η προστασία αυτή 
αναφέρεται και ως «ανακούφιση» των γονέων που δεν έχουν τα μέσα και το χρόνο 
να ασχοληθούν με τα παιδιά τους λόγω συνθηκών εργασίας (Σπυροπούλου, 2006:  
12). Έτσι η προσφυγή των μητέρων στην εργασία οδηγεί και στην παιδική 
παραμέληση αφού δεν μπορούν να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο στα παιδιά 
τους. Η «προστασία», ή «ανακούφιση» αναφέρεται τέλος και ως «εξυπηρέτηση» 
της οικογένειας του μαθητή «και στην απαλλαγή της από τη φροντίδα και το κόστος 
για αναζήτηση πρόσθετης απασχόλησης του μαθητή εκτός σχολείου» 
(Φ50/57/26650/Γ1/2003). Η εξυπηρέτηση παραπέμπει φανερά στη «χάρη» που 
κάνει το κράτος στους πολίτες του ισχυροποιώντας μια σχέση εξουσιαστή- 
εξουσιαζόμενου, προς όφελος των παιδιών. Συνεπώς, ποιος «χρωστάει» 
ανταποδοτικά στο κράτος; 

Κατά τη Στρατηγάκη (2007: 91-92) το διπλό ωράριο των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και την οικιακή εργασία, αποτελεί πρόβλημα του οποίου η πολιτεία 
πρέπει να δει σε συλλογικό επίπεδο. Οι διπλά εργαζόμενες γυναίκες καλούνται να 
διεκπεραιώσουν καθημερινά διάφορα είδη αμειβόμενης και μη εργασίας και να 
αντλήσουν ηθικές και οικονομικές απολαβές από τις διάφορες αυτές εργασίες. Στο 
παράδειγμα του Ολοήμερου, η παρουσία του Κράτους Πρόνοιας γίνεται με τρόπο 
που λανθάνει η διάκριση σε βάρος των γυναικών. Επίσης, ως πολιτική 
«συμφιλίωσης» εργασίας και οικογένειας, αντιμετώπισε μόνο μία όψη των 
συσσωρευμένων καθηκόντων, αυτών που αφορούν τη φροντίδα των παιδιών και 
όχι την οικιακή εργασία (στο ίδιο, σ. 94).  
 
5 Ο παιδαγωγικός ρόλος του ολοήμερου  

Σε όλες τις διακηρύξεις του Ο.Σ. διαβάζουμε ότι δημιουργήθηκε και εξυπηρετεί 
παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους. Συναντάμε εκφράσεις όπως ότι: απαντά 
στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, μορφώνει το παιδί, αποτελεί οργανωμένο 
σχολείο με πρόσθετο εκπαιδευτικό έργο, συνιστά ριζική αλλαγή στον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε το ρόλο του σύγχρονου σχολείου, κ.ά. (Φ50/57/26650/Γ1/2003).   

Η παιδαγωγική αξία του Ο.Σ. σημειώνεται και στους στόχους του: 
• να γίνει το Ο.Σ. ο χώρος που οι μαθητές θα αναπτύσσουν δεξιότητες 

γνωστικές, ερευνητικές, κατασκευαστικές, πολιτιστικές. Ταυτόχρονα θα 
αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, το χαρακτήρα τους, αλλά και τις 
γνώσεις τους, «μαθαίνοντας πώς να μαθαίνουν», «πώς να αποδέχονται τους 
άλλους» και «πώς να είναι υπεύθυνοι και δημιουργικοί» 

• να δομήσει με «νέα» στοιχεία την εξελικτική πορεία των μαθητών, ώστε 
αυτοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις επιταγές της σύγχρονης 
κοινωνίας (στο ίδιο). 

Τα «νέα» στοιχεία μπαίνουν σωστά σε εισαγωγικά καθώς όλες τα παραπάνω  
παιδαγωγικά επιχειρήματα αντλούνται από την παιδαγωγική του Σχολείου 
Εργασίας και το κίνημα της Νέας Αγωγής (John Dewey). 
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άλλους» και «πώς να είναι υπεύθυνοι και δημιουργικοί» 

• να δομήσει με «νέα» στοιχεία την εξελικτική πορεία των μαθητών, ώστε 
αυτοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις επιταγές της σύγχρονης 
κοινωνίας (στο ίδιο). 

Τα «νέα» στοιχεία μπαίνουν σωστά σε εισαγωγικά καθώς όλες τα παραπάνω  
παιδαγωγικά επιχειρήματα αντλούνται από την παιδαγωγική του Σχολείου 
Εργασίας και το κίνημα της Νέας Αγωγής (John Dewey). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η ενδυνάμωση του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου, έρχεται με την αναφορά 
στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Αόριστες «ακαδημαϊκές έρευνες» δείχνουν πώς η 
φοίτηση σε ολοήμερα προγράμματα οδηγούν σε υψηλότερες σχολικές επιδόσεις 
(Οδηγός Γονέα, σ.14). Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Σημειώνονται εκτός 
των άλλων μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ακαδημαϊκές επιτυχίες των 
παιδιών, καλύτερες επιδόσεις στις κατ’ οίκον εργασίες, υψηλότερες επιδόσεις σε 
σχολικές εξετάσεις, λιγότερες αποτυχίες προσαρμογής στα επόμενα εκπαιδευτικά 
στάδια, κ.ά. (στο ίδιο). 

Έτσι, προκειμένου να εδραιωθεί ο παιδαγωγική αντίληψη του Ολοήμερου «δεν 
θα γίνουν αποδεκτά αιτήματα για πρόωρη αποχώρηση μαθητών, αφού αυτό θα 
έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία εφαρμογής του προγράμματος και κατά 
συνέπεια την ακύρωση του παιδαγωγικού του ρόλου» (Φ50/57/26650/Γ1/2003). 
Είναι ξεκάθαρο δηλαδή στην αρχή της λειτουργίας του θεσμού ότι το Ο.Σ. 
εξυπηρετεί παράλληλα με τους παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους αλλά αυτό 
γίνεται κάτω από την γενικότερη εκπαιδευτική λειτουργία του θεσμού, η οποία 
είναι και η κυρίαρχη. Το ολοήμερο προασπίζεται ως ένας σύγχρονος θεσμός με 
πρόγραμμα, στοχοθεσία, επιστημονικότητα και όχι σαν ένα κοινωνικό δεκανίκι. 
Συμβαδίζει με τις κοινωνικές εξελίξεις αλλά δεν φαίνεται στην ίδρυσή του να 
εξαρτάται από αυτές. Σημείο που όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω άλλαξε ριζικά 
την περίοδο της οικονομικής κρίσης. 
 
6 Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία του θεσμού του ολοήμερου 

Ο παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου, διεκδίκησε όπως είδαμε σημαντική θέση 
στη σπουδαιότητα του θεσμού. Πραγματικά, σε μεγάλο βαθμό ο κοινωνικός και 
παιδαγωγικός σκοπός αποτελούσαν ο ένας το συμπλήρωμα του άλλου χωρίς να 
παρατηρείται υπεροχή του ενός έναντι του άλλου. Το πάντρεμα των στόχων γινόταν 
αντιληπτό μέσα από το κάλεσμα για «άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία», για τη 
διατήρηση της δημόσιας εκπαίδευσης, μέσα από συνεργασία ολόκληρης της 
εκπαιδευτικής κοινότητας: μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική κοινωνία 
(Φ50/57/26650/Γ1/2003).  Οι κοινωνικές και οι εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν 
από κοινού τη φράση κλειδί όλων των εγκυκλίων. 

Αν και όπως είδαμε σημειώθηκε η προώθηση και των δύο στόχων, το κομβικό 
σημείο που σηματοδοτούσε την υπεροχή της εκπαιδευτικής αναγκαιότητας του 
Ολοήμερου ήταν η υποχρεωτικότητα του ωραρίου. Οι μαθητές δηλαδή που 
εγγραφόταν σε ολοήμερο πρόγραμμα ήταν υποχρεωμένοι να το ακολουθούν μέχρι 
το τέλος του για όλη τη χρονιά. Κάθε νωρίτερη αποχώρηση εμποδιζόταν ρητά 
καθώς αυτό θα είχε αρνητικές συνέπειες στην εκπαιδευτική εφαρμογή του 
προγράμματος. Εξαιρέσεις για κοινωνικές αναγκαιότητες δεν είχαν προβλεφθεί.  

Η οικονομική, ωστόσο, πραγματικότητα της Ελλάδας έφερε οπισθοδρόμηση στο 
εργασιακό περιβάλλον των οικογενειών. Δε γίνεται λόγος πλέον για την «εργαζόμενη 
οικογένεια» ούτε για το προστατευόμενο εισόδημά της. Οι παιδαγωγικοί στόχοι όμως 
του Ο.Σ. παραμένουν (αν και με λιγότερο ενθουσιασμό). Τα θεαματικά ακαδημαϊκά 
αποτελέσματα υφίστανται. Άρα οι μαθητές έχουν κάθε εκπαιδευτικό λόγο να 
παραμένουν σε ολοήμερο πρόγραμμα. Όχι όμως και κοινωνικό. 

Έτσι, εισάγεται η «διαδικασία της πρόωρης αποχώρησης». Με αίτηση του 
γονέα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία δεν αναφέρονται) προωθείται 
δια των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων στα αρμόδια στελέχη της εκπαίδευσης το 

αίτημα. Κάθε περίπτωση ελέγχεται χωριστά «δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
ανάγκες της ελληνικής οικογένειας» (Φ50/313/138476/27-09-213/ΥΠΑΙΘ). 
Σημειώνεται δε ότι η παρακολούθηση του ολοήμερου προγράμματος στα 
νηπιαγωγεία δεν απαιτούσε –όπως στα δημοτικά- την εργασία των γονέων. Η 
πρόβλεψη πρόωρης αποχώρησης υπήρχε πάντα για τα νηπιαγωγεία αλλά όπως 
αναφερόταν στα σχετικά κείμενα «Σε κάθε περίπτωση, άδειες για πρόωρη 
αποχώρηση, θα δίνονται με φειδώ και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ώστε να μην 
αλλοιωθεί ο χαρακτήρας και ο ρόλος του Ολοήμερου Σχολείου» 
(Φ.32/269/102481/Γ1- 06-09-2012).  

Ποιες λοιπόν μπορεί να είναι οι ανάγκες της οικογένειας που κάνουν ένα 
παιδί να σχολάει λίγο αργότερα από το κλασικό πρόγραμμα ή λίγο νωρίτερα από το 
ολοήμερο; Όπως σημειώσαμε αρχικά, τα μέτρα που λαμβάνονται εξαρτώνται από 
τους γενικότερους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους των δημόσιων πολιτικών 
(Στρατηγάκη, 2007: 98). Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης η συρρίκνωση του 
ωραρίου λειτουργίας, μπορεί να αποτελέσει τον προάγγελο μειωμένων 
προσλήψεων, υποβάθμισης εργασιακών σχέσεων και μείωσης οικονομικών 
απολαβών. 

Κάτι άλλο όμως αλλάζει στην δομή της οικογένειας: από  «εργαζόμενη» 
γίνεται «ελληνική» δημιουργώντας μέσω του χαρακτηρισμού αυτού μια διαδικασία 
εγρήγορσης προς εθνικά συμφέροντα. Παρενθετικά, η αναφορά σε εθνικά θέματα 
αυξάνει κατά την περίοδο της κρίσης. Χρησιμοποιούνται συχνά οι όροι: η χώρα μου, 
η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, δημιουργώντας μια εθνική συσπείρωση ενάντια σε 
εξωτερικό εχθρό (εθνικό «άλλο») στρέφοντας τις ευθύνες της κρίσης εκτός 
συνόρων. Η οικογένεια παύει να έχει την όψη μιας χειραφετημένης γυναίκας. Είναι 
η εστία που το παιδί θα λάβει τις αξίες για την προστασία του έθνους του. 
Αντίστοιχα η μητέρα επανέρχεται στο ρόλο που με θαυμαστό τρόπο της 
αναγνώρισε η ηγεμονική αντίληψη: την εθνική ανατροφή των παιδιών της. 
 
7 Συμπεράσματα- συζήτηση 

Στην εργασία αυτή προσεγγίσαμε το θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου ως πολιτική 
«συμφιλίωσης» εργασίας και οικογένειας. Είδαμε ποια επιχειρήματα 
χρησιμοποιήθηκαν στην έναρξη του θεσμού, προωθώντας τη μορφή της 
«εργαζόμενης οικογένειας» έπειτα από τη «χειραφέτηση» της γυναίκας και την 
έξοδό της στην εργασία. Την ευημερία της οικονομίας απολάμβαναν με τη σειρά 
τους και οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος. Υπήρχαν τα χρήματα ώστε να 
παρθούν πολιτικές «συμφιλίωσης» εργασίας και οικογένειας και να στηριχθούν με 
κάθε σχετικό επιχείρημα. Ωστόσο, εκείνο που «συμφιλιώθηκε» ήταν ένα τμήμα της 
ανατροφής των παιδιών και όχι μια γενικότερη αντίληψη περί ισότητας των φύλων. 

Η οικονομική κρίση άλλαξε τις προτεραιότητες. Οι παιδαγωγικοί στόχοι ήρθαν 
δεύτεροι μπροστά σε μια εθνική οικογένεια σε κίνδυνο. Η ελαστικότητα του θεσμού 
ξεκίνησε από το πρώην αδιαπραγμάτευτο σημείο του: το ωράριό του. Η περικοπή 
αυτή θεωρούμε ότι σηματοδοτεί την καθολική συρρίκνωση του θεσμού. Οι νέοι 
στόχοι είναι η προάσπιση της εθνικής οικογένειας. Στο ίδιο πλαίσιο η γυναίκα 
μητέρα επιστρέφει στην παραδοσιακή θέση που υπαγορεύουν ηγεμονικές 
αντιλήψεις: την εθνική ανατροφή των παιδιών της εντός του οίκου της. 

Μέσα από το παράδειγμα του θεσμού του Ολοήμερου, είδαμε τη δημιουργία μιας 
κοινωνικής πολιτικής και τη θέση του φύλου σε αυτή. Από τις τελευταίες εξελίξεις 
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Η ενδυνάμωση του παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου, έρχεται με την αναφορά 
στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Αόριστες «ακαδημαϊκές έρευνες» δείχνουν πώς η 
φοίτηση σε ολοήμερα προγράμματα οδηγούν σε υψηλότερες σχολικές επιδόσεις 
(Οδηγός Γονέα, σ.14). Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Σημειώνονται εκτός 
των άλλων μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ακαδημαϊκές επιτυχίες των 
παιδιών, καλύτερες επιδόσεις στις κατ’ οίκον εργασίες, υψηλότερες επιδόσεις σε 
σχολικές εξετάσεις, λιγότερες αποτυχίες προσαρμογής στα επόμενα εκπαιδευτικά 
στάδια, κ.ά. (στο ίδιο). 

Έτσι, προκειμένου να εδραιωθεί ο παιδαγωγική αντίληψη του Ολοήμερου «δεν 
θα γίνουν αποδεκτά αιτήματα για πρόωρη αποχώρηση μαθητών, αφού αυτό θα 
έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία εφαρμογής του προγράμματος και κατά 
συνέπεια την ακύρωση του παιδαγωγικού του ρόλου» (Φ50/57/26650/Γ1/2003). 
Είναι ξεκάθαρο δηλαδή στην αρχή της λειτουργίας του θεσμού ότι το Ο.Σ. 
εξυπηρετεί παράλληλα με τους παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους αλλά αυτό 
γίνεται κάτω από την γενικότερη εκπαιδευτική λειτουργία του θεσμού, η οποία 
είναι και η κυρίαρχη. Το ολοήμερο προασπίζεται ως ένας σύγχρονος θεσμός με 
πρόγραμμα, στοχοθεσία, επιστημονικότητα και όχι σαν ένα κοινωνικό δεκανίκι. 
Συμβαδίζει με τις κοινωνικές εξελίξεις αλλά δεν φαίνεται στην ίδρυσή του να 
εξαρτάται από αυτές. Σημείο που όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω άλλαξε ριζικά 
την περίοδο της οικονομικής κρίσης. 
 
6 Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία του θεσμού του ολοήμερου 

Ο παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου, διεκδίκησε όπως είδαμε σημαντική θέση 
στη σπουδαιότητα του θεσμού. Πραγματικά, σε μεγάλο βαθμό ο κοινωνικός και 
παιδαγωγικός σκοπός αποτελούσαν ο ένας το συμπλήρωμα του άλλου χωρίς να 
παρατηρείται υπεροχή του ενός έναντι του άλλου. Το πάντρεμα των στόχων γινόταν 
αντιληπτό μέσα από το κάλεσμα για «άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία», για τη 
διατήρηση της δημόσιας εκπαίδευσης, μέσα από συνεργασία ολόκληρης της 
εκπαιδευτικής κοινότητας: μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική κοινωνία 
(Φ50/57/26650/Γ1/2003).  Οι κοινωνικές και οι εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν 
από κοινού τη φράση κλειδί όλων των εγκυκλίων. 

Αν και όπως είδαμε σημειώθηκε η προώθηση και των δύο στόχων, το κομβικό 
σημείο που σηματοδοτούσε την υπεροχή της εκπαιδευτικής αναγκαιότητας του 
Ολοήμερου ήταν η υποχρεωτικότητα του ωραρίου. Οι μαθητές δηλαδή που 
εγγραφόταν σε ολοήμερο πρόγραμμα ήταν υποχρεωμένοι να το ακολουθούν μέχρι 
το τέλος του για όλη τη χρονιά. Κάθε νωρίτερη αποχώρηση εμποδιζόταν ρητά 
καθώς αυτό θα είχε αρνητικές συνέπειες στην εκπαιδευτική εφαρμογή του 
προγράμματος. Εξαιρέσεις για κοινωνικές αναγκαιότητες δεν είχαν προβλεφθεί.  

Η οικονομική, ωστόσο, πραγματικότητα της Ελλάδας έφερε οπισθοδρόμηση στο 
εργασιακό περιβάλλον των οικογενειών. Δε γίνεται λόγος πλέον για την «εργαζόμενη 
οικογένεια» ούτε για το προστατευόμενο εισόδημά της. Οι παιδαγωγικοί στόχοι όμως 
του Ο.Σ. παραμένουν (αν και με λιγότερο ενθουσιασμό). Τα θεαματικά ακαδημαϊκά 
αποτελέσματα υφίστανται. Άρα οι μαθητές έχουν κάθε εκπαιδευτικό λόγο να 
παραμένουν σε ολοήμερο πρόγραμμα. Όχι όμως και κοινωνικό. 

Έτσι, εισάγεται η «διαδικασία της πρόωρης αποχώρησης». Με αίτηση του 
γονέα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία δεν αναφέρονται) προωθείται 
δια των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων στα αρμόδια στελέχη της εκπαίδευσης το 

αίτημα. Κάθε περίπτωση ελέγχεται χωριστά «δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
ανάγκες της ελληνικής οικογένειας» (Φ50/313/138476/27-09-213/ΥΠΑΙΘ). 
Σημειώνεται δε ότι η παρακολούθηση του ολοήμερου προγράμματος στα 
νηπιαγωγεία δεν απαιτούσε –όπως στα δημοτικά- την εργασία των γονέων. Η 
πρόβλεψη πρόωρης αποχώρησης υπήρχε πάντα για τα νηπιαγωγεία αλλά όπως 
αναφερόταν στα σχετικά κείμενα «Σε κάθε περίπτωση, άδειες για πρόωρη 
αποχώρηση, θα δίνονται με φειδώ και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ώστε να μην 
αλλοιωθεί ο χαρακτήρας και ο ρόλος του Ολοήμερου Σχολείου» 
(Φ.32/269/102481/Γ1- 06-09-2012).  

Ποιες λοιπόν μπορεί να είναι οι ανάγκες της οικογένειας που κάνουν ένα 
παιδί να σχολάει λίγο αργότερα από το κλασικό πρόγραμμα ή λίγο νωρίτερα από το 
ολοήμερο; Όπως σημειώσαμε αρχικά, τα μέτρα που λαμβάνονται εξαρτώνται από 
τους γενικότερους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους των δημόσιων πολιτικών 
(Στρατηγάκη, 2007: 98). Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης η συρρίκνωση του 
ωραρίου λειτουργίας, μπορεί να αποτελέσει τον προάγγελο μειωμένων 
προσλήψεων, υποβάθμισης εργασιακών σχέσεων και μείωσης οικονομικών 
απολαβών. 

Κάτι άλλο όμως αλλάζει στην δομή της οικογένειας: από  «εργαζόμενη» 
γίνεται «ελληνική» δημιουργώντας μέσω του χαρακτηρισμού αυτού μια διαδικασία 
εγρήγορσης προς εθνικά συμφέροντα. Παρενθετικά, η αναφορά σε εθνικά θέματα 
αυξάνει κατά την περίοδο της κρίσης. Χρησιμοποιούνται συχνά οι όροι: η χώρα μου, 
η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας, δημιουργώντας μια εθνική συσπείρωση ενάντια σε 
εξωτερικό εχθρό (εθνικό «άλλο») στρέφοντας τις ευθύνες της κρίσης εκτός 
συνόρων. Η οικογένεια παύει να έχει την όψη μιας χειραφετημένης γυναίκας. Είναι 
η εστία που το παιδί θα λάβει τις αξίες για την προστασία του έθνους του. 
Αντίστοιχα η μητέρα επανέρχεται στο ρόλο που με θαυμαστό τρόπο της 
αναγνώρισε η ηγεμονική αντίληψη: την εθνική ανατροφή των παιδιών της. 
 
7 Συμπεράσματα- συζήτηση 

Στην εργασία αυτή προσεγγίσαμε το θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου ως πολιτική 
«συμφιλίωσης» εργασίας και οικογένειας. Είδαμε ποια επιχειρήματα 
χρησιμοποιήθηκαν στην έναρξη του θεσμού, προωθώντας τη μορφή της 
«εργαζόμενης οικογένειας» έπειτα από τη «χειραφέτηση» της γυναίκας και την 
έξοδό της στην εργασία. Την ευημερία της οικονομίας απολάμβαναν με τη σειρά 
τους και οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος. Υπήρχαν τα χρήματα ώστε να 
παρθούν πολιτικές «συμφιλίωσης» εργασίας και οικογένειας και να στηριχθούν με 
κάθε σχετικό επιχείρημα. Ωστόσο, εκείνο που «συμφιλιώθηκε» ήταν ένα τμήμα της 
ανατροφής των παιδιών και όχι μια γενικότερη αντίληψη περί ισότητας των φύλων. 

Η οικονομική κρίση άλλαξε τις προτεραιότητες. Οι παιδαγωγικοί στόχοι ήρθαν 
δεύτεροι μπροστά σε μια εθνική οικογένεια σε κίνδυνο. Η ελαστικότητα του θεσμού 
ξεκίνησε από το πρώην αδιαπραγμάτευτο σημείο του: το ωράριό του. Η περικοπή 
αυτή θεωρούμε ότι σηματοδοτεί την καθολική συρρίκνωση του θεσμού. Οι νέοι 
στόχοι είναι η προάσπιση της εθνικής οικογένειας. Στο ίδιο πλαίσιο η γυναίκα 
μητέρα επιστρέφει στην παραδοσιακή θέση που υπαγορεύουν ηγεμονικές 
αντιλήψεις: την εθνική ανατροφή των παιδιών της εντός του οίκου της. 

Μέσα από το παράδειγμα του θεσμού του Ολοήμερου, είδαμε τη δημιουργία μιας 
κοινωνικής πολιτικής και τη θέση του φύλου σε αυτή. Από τις τελευταίες εξελίξεις 
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οικονομικές και κοινωνικές θεωρούμε ότι η επιχειρηματολογία της οργάνωσης του Ο.Σ. 
χρησιμοποίησε τις γυναίκες για την καθιέρωσή του, σε μια περίοδο οικονομικής 
ευημερίας. Με την ίδια ευκολία την «αποκαθηλώνει» για να τη δει ξανά στο «φυσικό» 
της χώρο: στο σπίτι με τα παιδιά της. Έτσι επιστρέφουν σε αυτήν τα βάρη της ανατροφής 
ενώ ή υπόλοιπη οικιακή εργασία δεν της έλειψε ποτέ…  
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση διαπραγματεύεται το θέμα της καινοτομίας ως μέσο διαμόρφωσης 

εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Το κυρίως θέμα της εισήγησης είναι διαρθρωμένο σε πέντε 
ενότητες (Ενότητες 3-7). Οι Ενότητες 3-6 αποτελούν το θεωρητικό μέρος της εισήγησης και η 7 το 
πρακτικό. Στην Ενότητα 3 οροθετείται το εννοιολογικό πλαίσιο αυτής, ενώ στην 4 αναπτύσσεται η 
σημασία της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Μέσα από την Ενότητα 5 αναδεικνύεται η καινοτομία 
ως μέσο διαμόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Στην 6 καταγράφονται οι παράγοντες 
που ωθούν στην εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών, ενώ στην 7 προτείνεται η εφαρμογή σε μια 
σχολική μονάδα ενός καινοτόμου προγράμματος ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα 
υγιεινής διατροφής. Η εισήγηση ολοκληρώνεται με την καταγραφή των συμπερασμάτων.

Λέξεις κλειδιά: καινοτομία, κουλτούρα, εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική.

1 Εισαγωγή
Οι συνεχείς ανακατατάξεις και εξελίξεις σε ποικίλους τομείς και δραστηριότητες του 

ανθρώπινου βίου οδήγησαν πολλές χώρες στην ανάγκη αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος και 
προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη σύγχρονη πραγματικότητα. Το σχολείο καλείται 
να καλλιεργήσει δεξιότητες, προκειμένου να προετοιμάσει τους ανθρώπους για ταχύτερες αλλαγές 
στην εργασία, στην αξιοποίηση τεχνολογιών που δεν γνωρίζουμε ακόμα και στην επίλυση 
προβλημάτων που δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα προκύψουν. Οι δεξιότητες αυτές 
συνδέονται εκτός των άλλων και με την ανάπτυξη της καινοτομίας. Η καινοτομία επομένως
αποτελεί καταλύτη για την ευπορία στο μέλλον.

Εναρμονιζόμενη στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα είτε ενισχύει και επιβραβεύει τις καινοτόμες 
δράσεις που εκπορεύονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς είτε προσπαθεί να προωθήσει μέσω 
εγκυκλίων, αποφάσεων και διατάξεων καινοτόμα προγράμματα.

Η παρούσα εισήγηση, εστιάζοντας στην «καινοτομία με επίκεντρο το σχολείο», στοχεύει να 
δείξει ότι οι καινοτομίες στο χώρο της εκπαίδευσης, έχοντας ως βασικό αποδέκτη την ίδια την 
εκπαιδευτική μονάδα, έρχονται να ανασύρουν το σχολείο από την αποτελμάτωση και να 
αποκαταστήσουν την επιστημονική, κοινωνική, πολιτισμική και παιδαγωγική λειτουργία του.
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δείξει ότι οι καινοτομίες στο χώρο της εκπαίδευσης, έχοντας ως βασικό αποδέκτη την ίδια την 
εκπαιδευτική μονάδα, έρχονται να ανασύρουν το σχολείο από την αποτελμάτωση και να 
αποκαταστήσουν την επιστημονική, κοινωνική, πολιτισμική και παιδαγωγική λειτουργία του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

50

«οι καινοτομίες που στοχεύουν στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης φαίνεται να έχουν τη 
μεγαλύτερη επιρροή στην πρόοδο των μαθητών» (Huber,2000 αναφ. στο Κοντάκος κ.ά, 2007).

Επίσης, οι καινοτομίες, επιδρούν στην κουλτούρα του σχολείου δημιουργώντας κλίμα 
αλληλεπίδρασης και συλλογικότητας. Ιδιαίτερα σήμερα, που η σχολική ζωή παρουσιάζει 
φαινόμενα αδιαφορίας, απάθειας, ρουτίνας και εξετασιοκεντρικού προσανατολισμού και το 
σχολείο έχει αποξενωθεί από τον πραγματικό του ρόλο, επιβάλλεται η ανάπτυξη καινοτομιών. Ο
συλλογικός χαρακτήρας πολλών καινοτόμων δράσεων μεταβάλλει τη σχολική μονάδα σε δρώσα 
κοινωνική μονάδα, επενδύοντας συνεργατικά στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Η καινοτομία άλλοτε επιβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και άλλοτε συστήνεται προαιρετικά 
από τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές που τολμούν να 
ενημερωθούν, να πειραματιστούν και να την εφαρμόσουν με δική τους πρωτοβουλία. Η δεύτερη 
περίπτωση, γνωστή ως «καινοτομία με επίκεντρο το σχολείο», θεωρείται ως η αποτελεσματικότερη 
μορφή καινοτομίας, δεδομένου ότι σχετίζεται με τις ανάγκες του σχολείου, ευνοεί τη συμμετοχική λήψη 
αποφάσεων και εμπλέκει όλους τους ενδιαφερόμενους του σχολείου (Hargreaves, 1982).

4 Η καινοτομία ως μέσο διαμόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής
Η σύμπραξη εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και τοπικής κοινωνίας μπορεί να αναδείξει τη 

σχολική μονάδα πέρα από φορέα άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής και σε φορέα διαμόρφωσης 
εσωτερικής-τοπικής εκπαιδευτικής πολιτικής (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Στα πλαίσια της αυτονομίας 
της σχολικής μονάδας η διαμόρφωση εσωτερικής πολιτικής αφορά αποφάσεις που θα βελτιώσουν την 
καθημερινότητα στο επίπεδο της σχολικής τάξης, τις πτυχές της παιδαγωγικής διαδικασίας και θα 
αναπτύξουν ουσιαστικά το πολύπλευρο παιδαγωγικό, κοινωνικό και διδακτικό ρόλο του σχολείου, με 
στόχο πάντα τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Η ανάδειξη της εκπαιδευτικής μονάδας σε φορέα διαμόρφωσης εσωτερικής πολιτικής, με 
στόχο μάλιστα την εξέλιξη και την προώθηση της αλλαγής, διευρύνεται με την επιλογή της 
καινοτομίας στα πλαίσια του λειτουργικού της προγραμματισμού. Η «επιλογή της καινοτομίας»
σχετίζεται μεταξύ των άλλων στην ανάγκη της «επαν-οργάνωσης» της σχολικής μονάδας και της
μετατροπής της σε «οργανισμό που μαθαίνει» μέσα από τους ανθρώπους της και το περιβάλλον 
της, προκειμένου να ανταποκριθεί στο δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον της εποχής μας. Η  
σημερινή διοίκηση της σχολικής μονάδας οφείλει να στραφεί στην έννοια της κοινωνικής ευθύνης, 
πράξη που εμπεριέχει τη συνεχή προσπάθειά της, με στόχο η λειτουργία της σχολικής μονάδας να 
συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με τις δυνατές θετικές επιπτώσεις για το ανθρώπινο δυναμικό, 
τις τοπικές κοινωνίες και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Μπρίνια, 2008). 

Έτσι, όταν εισάγεται μια καινοτομία στη σχολική μονάδα, ανατρέπεται η κουλτούρα του 
σχολείου, καθώς θίγονται παγιωμένες συμπεριφορές, συγκρούονται διαφορετικές νοοτροπίες και 
αλλάζει ο προσανατολισμός της εκπαιδευτικής πράξης (Κωττούλα, 2000), δεδομένου ότι η 
καινοτομία δε στοχεύει μόνο στην αλλαγή της δομής ή των κανόνων του σχολείου, αλλά, κυρίως,
στην κουλτούρα του συστήματος, μέλος του οποίου αποτελεί και η σχολική μονάδα 
(Θεοδωρόπουλος, 2012).

Η σημασία της καινοτομίας ως μέσο διαμόρφωσης εσωτερικής πολιτικής της σχολικής 
μονάδας διαφαίνεται και στην αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας στην εκπαίδευση 
(Επιτροπή, 2008), όπου προτείνεται η ενίσχυση της καινοτομίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι στρατηγικές προκλήσεις της εκπαίδευσης για την περίοδο 2010-2020 (Πασιάς, 2011).

5 Υποκινητικοί παράγοντες στην εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών
Σύμφωνα με το Fullan (2005), οι παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές καινοτομίες 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
• παράγοντες της αλλαγής (προσδιορισμένη αναγκαιότητα, σαφήνεια, βαθμός 

πολυπλοκότητας, ποιότητα υλοποίησης),

2 Εννοιολογικό πλαίσιο – Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
Τι είναι, όμως, η «καινοτομία» και ειδικότερα η «εκπαιδευτική καινοτομία»  και ποια είναι η 

εννοιολογική διαφοροποίησή της από την όρο «αλλαγή»;

2. 1 Καινοτομία
Η καινοτομία σχετίζεται με την πρωτοτυπία, τις νέες ιδέες και την αλλαγή. Προϋποθέτει νέες 

οπτικές γωνίες και πρωτοβουλίες, που να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την πιθανή 
«δομική αδράνεια» (Hannan & Freeman, 1984). Οι καινοτομίες αποτελούν κοινωνικές διαδικασίες 
που το αποτέλεσμά τους χαρακτηρίζεται για την «αξία του ως νεωτερισμός», και στις οποίες οι 
εμπλεκόμενοι συνδέουν τις ικανότητές τους, τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους αλλά και τις 
προσδοκίες τους, τις ιδέες τους και τον ενθουσιασμό τους (Κοντάκος κ. ά., 2007).  

2. 2 Εκπαιδευτική καινοτομία
Ο όρος «εκπαιδευτική καινοτομία» αναφέρεται σε μια νεωτεριστική προσπάθεια που δεν 

επιβάλλεται θεσμικά, αλλά προέρχεται από πρωτοβουλίες των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και εφαρμόζεται στο πλαίσιο της λειτουργίας μιας εκπαιδευτικής μονάδας 
(Δακοπούλου, 2008). Η καινοτομία επηρεάζεται από το πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον στο 
οποίο αναφέρεται αλλά και από τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

Εστιάζεται δε σε ενέργειες που εμπεριέχουν και προωθούν νέες αντιλήψεις για την 
εκπαίδευση σε τρεις διαστάσεις: 

 Στην αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων,
 Στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων,
 Στη χρήση νέων διδακτικών μέσων (Fullan, 1991).

2. 3 Αλλαγή
Ενίοτε, ο όρος «καινοτομία» συγχέεται με τον όρο «αλλαγή». Ο όρος αλλαγή έχει πιο ευρύ 

περιεχόμενο από τον όρο καινοτομία. Η αλλαγή είναι η μετάβαση από μια κατάσταση σε άλλη, είναι η 
αντικατάσταση, η μετατροπή, η μεταβολή, η αλλοίωση (Μπαμπινιώτης, 2008). Η καινοτομία αποτελεί το 
άνοιγμα νέων δρόμων, την καθιέρωση νέων μεθόδων ή τρόπων ενέργειας, το νεωτερισμό, τη ριζική 
αλλαγή, την ουσιώδη τροποποίηση, τη μεταρρύθμιση (Μπελαδάκης, 2009).

Κάθε καινοτομία συνεπάγεται αλλαγή με στόχο τη βελτίωση, ενώ κάθε αλλαγή δεν αποτελεί 
απαραίτητα και καινοτομία (Υφαντή, 2000). Το Υπουργείο Παιδείας κατά την εξαγγελία και το 
σχεδιασμό εκπαιδευτικών αλλαγών, αναφέρεται συχνά στις καινοτομίες και στην ανάγκη 
προώθησής τους από τη σχολική μονάδα.

3 Η σημασία της καινοτομίας στην εκπαίδευση
Η καινοτομία σκοπεύει στη βελτίωση όψεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στο 

αναλυτικό πρόγραμμα όσο και στη διοίκηση και οργάνωση του σχολείου. Η εφαρμογή καινοτομιών 
θεωρείται πλέον προϋπόθεση για την προσαρμογή του σχολείου στις σημαντικές αλλαγές που 
χαρακτηρίζουν το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς «είναι η μόνη λύση, ώστε το σύγχρονο 
σχολείο να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας 
και των επιστημών» (Κοντάκος κ.ά., 2007).

Οι καινοτομίες συνδέονται με τις επιδιώξεις της εκπαίδευσης, έχοντας ως βασικό στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητάς της και η σπουδαιότητά τους έγκειται στη διεύρυνση του επιστημονικού, 
κοινωνικού και πολιτισμικού ρόλου του σχολείου. Το βοηθούν να συνδεθεί με την κοινωνία και
έρχονται να το ανασύρουν από την αποτελμάτωσή του, μεταβάλλοντας δραστικά την προσέγγιση 
στη μάθηση. Είναι αναγκαία η αναθεώρηση του μαθησιακού μοντέλου πέρα από τα παραδοσιακά 
γνωστικά πεδία, γιατί έτσι προσφέρεται στους μαθητές η βάση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αφού
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«οι καινοτομίες που στοχεύουν στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης φαίνεται να έχουν τη 
μεγαλύτερη επιρροή στην πρόοδο των μαθητών» (Huber,2000 αναφ. στο Κοντάκος κ.ά, 2007).

Επίσης, οι καινοτομίες, επιδρούν στην κουλτούρα του σχολείου δημιουργώντας κλίμα 
αλληλεπίδρασης και συλλογικότητας. Ιδιαίτερα σήμερα, που η σχολική ζωή παρουσιάζει 
φαινόμενα αδιαφορίας, απάθειας, ρουτίνας και εξετασιοκεντρικού προσανατολισμού και το 
σχολείο έχει αποξενωθεί από τον πραγματικό του ρόλο, επιβάλλεται η ανάπτυξη καινοτομιών. Ο
συλλογικός χαρακτήρας πολλών καινοτόμων δράσεων μεταβάλλει τη σχολική μονάδα σε δρώσα 
κοινωνική μονάδα, επενδύοντας συνεργατικά στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Η καινοτομία άλλοτε επιβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και άλλοτε συστήνεται προαιρετικά 
από τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές που τολμούν να 
ενημερωθούν, να πειραματιστούν και να την εφαρμόσουν με δική τους πρωτοβουλία. Η δεύτερη 
περίπτωση, γνωστή ως «καινοτομία με επίκεντρο το σχολείο», θεωρείται ως η αποτελεσματικότερη 
μορφή καινοτομίας, δεδομένου ότι σχετίζεται με τις ανάγκες του σχολείου, ευνοεί τη συμμετοχική λήψη 
αποφάσεων και εμπλέκει όλους τους ενδιαφερόμενους του σχολείου (Hargreaves, 1982).

4 Η καινοτομία ως μέσο διαμόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής
Η σύμπραξη εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και τοπικής κοινωνίας μπορεί να αναδείξει τη 

σχολική μονάδα πέρα από φορέα άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής και σε φορέα διαμόρφωσης 
εσωτερικής-τοπικής εκπαιδευτικής πολιτικής (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Στα πλαίσια της αυτονομίας 
της σχολικής μονάδας η διαμόρφωση εσωτερικής πολιτικής αφορά αποφάσεις που θα βελτιώσουν την 
καθημερινότητα στο επίπεδο της σχολικής τάξης, τις πτυχές της παιδαγωγικής διαδικασίας και θα 
αναπτύξουν ουσιαστικά το πολύπλευρο παιδαγωγικό, κοινωνικό και διδακτικό ρόλο του σχολείου, με 
στόχο πάντα τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Η ανάδειξη της εκπαιδευτικής μονάδας σε φορέα διαμόρφωσης εσωτερικής πολιτικής, με 
στόχο μάλιστα την εξέλιξη και την προώθηση της αλλαγής, διευρύνεται με την επιλογή της 
καινοτομίας στα πλαίσια του λειτουργικού της προγραμματισμού. Η «επιλογή της καινοτομίας»
σχετίζεται μεταξύ των άλλων στην ανάγκη της «επαν-οργάνωσης» της σχολικής μονάδας και της
μετατροπής της σε «οργανισμό που μαθαίνει» μέσα από τους ανθρώπους της και το περιβάλλον 
της, προκειμένου να ανταποκριθεί στο δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον της εποχής μας. Η  
σημερινή διοίκηση της σχολικής μονάδας οφείλει να στραφεί στην έννοια της κοινωνικής ευθύνης, 
πράξη που εμπεριέχει τη συνεχή προσπάθειά της, με στόχο η λειτουργία της σχολικής μονάδας να 
συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με τις δυνατές θετικές επιπτώσεις για το ανθρώπινο δυναμικό, 
τις τοπικές κοινωνίες και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Μπρίνια, 2008). 

Έτσι, όταν εισάγεται μια καινοτομία στη σχολική μονάδα, ανατρέπεται η κουλτούρα του 
σχολείου, καθώς θίγονται παγιωμένες συμπεριφορές, συγκρούονται διαφορετικές νοοτροπίες και 
αλλάζει ο προσανατολισμός της εκπαιδευτικής πράξης (Κωττούλα, 2000), δεδομένου ότι η 
καινοτομία δε στοχεύει μόνο στην αλλαγή της δομής ή των κανόνων του σχολείου, αλλά, κυρίως,
στην κουλτούρα του συστήματος, μέλος του οποίου αποτελεί και η σχολική μονάδα 
(Θεοδωρόπουλος, 2012).

Η σημασία της καινοτομίας ως μέσο διαμόρφωσης εσωτερικής πολιτικής της σχολικής 
μονάδας διαφαίνεται και στην αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας στην εκπαίδευση 
(Επιτροπή, 2008), όπου προτείνεται η ενίσχυση της καινοτομίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι στρατηγικές προκλήσεις της εκπαίδευσης για την περίοδο 2010-2020 (Πασιάς, 2011).

5 Υποκινητικοί παράγοντες στην εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών
Σύμφωνα με το Fullan (2005), οι παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές καινοτομίες 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
• παράγοντες της αλλαγής (προσδιορισμένη αναγκαιότητα, σαφήνεια, βαθμός 

πολυπλοκότητας, ποιότητα υλοποίησης),
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• παράγοντες της περιφέρειας (περιφέρεια, ταξινόμηση, ο ρόλος του διευθυντή και του 
δασκάλου),

• εξωτερικοί παράγοντες.
Με βάση τα ανωτέρω, μια καινοτομία είναι ουσιαστική και συνδέεται με τον ποιοτικό 

χαρακτήρα της εκπαίδευσης, εφόσον διακρίνεται για την αναγκαιότητα πραγματοποίησής της. 
Επίσης, όσο πιο σαφής είναι, τόσο περισσότερο συνδέεται με τις ανάγκες. Επιπλέον, για να έχει 
αξία μια καινοτομία, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησής της (ύπαρξη διδακτικού 
υλικού, επιμόρφωση εκπαιδευτικών) (Παμουκτσόγλου, 2005), ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει 
και ο βαθμός πολυπλοκότητας (υλικοτεχνική υποδομή, εποπτικά μέσα διδασκαλίας) (Μπελαδάκης, 
2010 . Τσιμηρίκα, 2007).

Συνοψίζοντας, μια καινοτομία μπορεί να τύχει θετικής ανταπόκρισης από τον εκπαιδευτικό 
οργανισμό, όταν:

• θέτονται στόχοι ευδιάκριτοι,
• υπάρχει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων,
• η διαχείριση της αλλαγής και η σύγκρουση αντιμετωπίζονται εποικοδομητικά μέσω 

επιλυτικών μεθόδων που χαρακτηρίζονται από το επικοινωνιακό κλίμα,
• κυριαρχεί το συνεργατικό πνεύμα, 
• παίρνει συλλογικό χαρακτήρα μέσα στη σχολική μονάδα και δε μένει υπόθεση ενός 

εκπαιδευτικού και μιας τάξης,
• υπάρχει ρεαλιστική αντιμετώπιση των καταστάσεων,
• μέσα από το μηχανισμό της ανατροφοδότησης δίνονται πληροφορίες και σχεδιάζονται 

βελτιώσεις,
• προωθείται η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού,
• βελτιώνει τον εργασιακό βίο των εκπαιδευτικών (Fullan, 1991). 

Τέλος, σημαντική θετική επίδραση στην ανάληψη καινοτομικών δράσεων διαδραματίζουν 
το ευνοϊκό σχολικό κλίμα, το κατάλληλο ηγετικό στιλ του διευθυντή, τα χαρακτηριστικά και 
οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, καθώς και η αποδοχή της αναγκαιότητας της καινοτομίας 
από τους γονείς, παράγοντες στους οποίους αναφερόμαστε στη συνέχεια.

5. 1 Το σχολικό κλίμα
Με τον όρο σχολικό κλίμα αναφερόμαστε στην ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σχολείο και 

σχετίζεται άμεσα με όσους εμπλέκονται σε αυτή. Συχνά αποδίδεται ως «οργανωσιακή κουλτούρα»
και ορίζεται ως το σύνολο των κοινώς αποδοχών, στάσεων, αξιών και πρακτικών που κυριαρχούν 
στη σχολική μονάδα. Καθορίζει ουσιαστικά τον προσανατολισμό, την ηθική, τις διαπροσωπικές 
σχέσεις, τις αξίες, τις διαδικασίες των ατόμων  που εμπλέκονται στη σχολική μονάδα.

Προκειμένου να ευδοκιμήσει μια καινοτομία, πρέπει να καλλιεργηθεί το κατάλληλο σχολικό 
κλίμα για την υποδοχή της, να ακολουθηθούν οι αναγκαίες στρατηγικές για την επιτυχή εφαρμογή 
της (Υφαντή, 2000). Η συσχέτιση της καινοτομίας με τις υπάρχουσες ανάγκες, ο τονισμός της 
συμβολής της στη βελτίωση του σχολείου, η αναγνώριση των λαθών ως βελτιωτικών στοιχείων 
(Παπαγεωργίου, 2007), η διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας και αλληλοβοήθειας ανάμεσα στο 
διδακτικό προσωπικό, η τόνωση του ενδιαφέροντός τους και η συνεχής υποστήριξή τους συντελούν 
στην επιτυχημένη εφαρμογή της καινοτομίας (Τσιμηρίκα, 2007).

Ιδιαίτερα, το θετικό επιμορφωτικό σχολικό κλίμα είναι απαραίτητο, γιατί είναι αυτό που 
δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, στηριζόμενοι στις υπάρχουσες ικανότητες των 
συναδέλφων, να εφαρμόζουν νέες ιδέες, εναλλακτικές μεθόδους και να παρουσιάζουν το 
καινούριο, αναπτύσσοντας δυναμική που προσελκύει όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική 
μονάδα, ώστε σταδιακά να κατανοούν και να υιοθετούν την καινοτομία.

5. 2 Ο ρόλος του διευθυντή
Οι αρμοδιότητες του διευθυντή της σχολικής μονάδας άπτονται του διοικητικού, του 

παιδαγωγικού και του επιστημονικού τομέα, καθώς ο διευθυντής συντονίζει τις δραστηριότητες 
μέσα στον οργανισμό, καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, στηρίζει και ενισχύει το εκπαιδευτικό και 
διδακτικό έργο που επιτελείται στη σχολική μονάδα, προωθεί την καινοτομία στην εκπαίδευση, την 
τροποποίηση των παιδαγωγικών πρακτικών, διαχειρίζεται και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. (Παπαδανιήλ, 2013).

Συγκεκριμένα, ο διευθυντής εφαρμόζοντας την επικοινωνιακή πολιτική των «ανοικτών 
θυρών», κινητοποιεί τα μέλη της σχολικής μονάδας και συνεργάζεται με αυτά, διασφαλίζοντας το 
κοινό όραμα, σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, της σχολικής κοινότητας, της 
ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής. Ηγείται της αλλαγής, καταπολεμά τον εφησυχασμό των 
εκπαιδευτικών, προωθεί την ανάπτυξη, την ανανέωση, την αξιολόγηση, την ανατροφοδότηση, 
αναπτύσσει την ατομική και ομαδική υπευθυνότητα, αποσαφηνίζει τις ευθύνες κάθε οργάνου και 
μέλους, αποτελώντας πάντα παράδειγμα για τους συνεργάτες του μέσα σε κλίμα συνεργασίας, 
εμπιστοσύνης. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες (Haenisch, 1993 αναφ. στο Κοντάκος κ.ά. 2007), ο 
διευθυντής του σχολείου που οργανώνει με συνεργασία και αποτελεσματικότητα το παιδαγωγικό 
έργο του σχολείου και υποστηρίζει τις καινοτομίες, παρέχοντας διαφάνεια και ελευθερία δράσεων 
εντός του σχολείου και προβάλλοντας αυτές στην τοπική κοινωνία, επιδρά σταθερά στην επιτυχία 
και στην εδραίωση των καινοτομιών.

Ο αποτελεσματικός διευθυντής είναι ο βασικός συντελεστής, η κινητήρια δύναμη για την 
αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας της σχολικής μονάδας, διότι κατευθύνει τους επιθυμητούς 
πραγματοποιήσιμους μελλοντικούς στόχους αλλά και τον τρόπο αντίληψης της τρέχουσας σχολικής 
πραγματικότητας από το ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, μπορεί, στα πλαίσια της αυτονομίας της 
σχολικής μονάδας, να την προσανατολίζει σε επιλογές εσωτερικής πολιτικής, που δίνουν έμφαση
στη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Είναι απαραίτητο, επομένως, να γνωρίζει τη διαδικασία 
για την εφαρμογή των καινοτομιών, τις επιδράσεις του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, 
τη σημασία της επικοινωνίας, τους τρόπους διαχείρισης συγκρούσεων και να προβαίνει στις 
κατάλληλες ενέργειες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της αλλαγής (Μπελαδάκης, 2010).
Θα πρέπει, ακόμα, να μεριμνά για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα καινοτομιών,
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ανάλογου θετικού κλίματος.

5. 3 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το «κλειδί» για την υλοποίηση μιας καινοτομίας. Ο τρόπος με 

τον οποίο αντιμετωπίζουν μια καινοτομία, ο βαθμός στον οποίο αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητά 
της, καθώς και οι διδακτικές πρακτικές που ακολουθούν για την εφαρμογή της παίζουν σημαντικό 
ρόλο για την επιτυχία της (Σπυροπούλου, κ.α., 2007).

Ο Μαυρογιώργος (2010) ισχυρίζεται ότι συχνά οι αλλαγές αποτυγχάνουν, γιατί δε γίνονται 
από τους εκπαιδευτικούς ή με τους εκπαιδευτικούς, αλλά επιβάλλονται στους εκπαιδευτικούς. 
Ιδιαίτερα, αν οι αλλαγές επιβάλλονται εκ των άνω, οι εκπαιδευτικοί τις αντιμετωπίζουν με 
καχυποψία και επιφυλακτικότητα (Τσιμηρίκα, 2007). 

Αλλά και οι αλλαγές που προέρχονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς δε γίνονται 
εύκολα αποδεκτές από την εκπαιδευτική κοινότητα και κατά κύριο λόγο από τους εκπαιδευτικούς 
που διαθέτουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας και θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει την απαραίτητη 
«σοφία» (Τζαννή, 2014). Αν, μάλιστα, οι αλλαγές δε συνοδεύονται από κατάλληλη και 
εμπεριστατωμένη επιμόρφωση και συνεχή στήριξη από τους αρμόδιους φορείς, τότε είναι δύσκολο 
να γίνουν αποδεκτές από τους εκπαιδευτικούς.

Οι Hargreaves & Fullan (2008) συνδέουν την ανάληψη καινοτομιών με την ηλικία, τα χρόνια 
υπηρεσίας και τα γνωρίσματα του χαρακτήρα των εκπαιδευτικών, καθώς και τις προσωπικές και 
οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνα της Τσιμηρίκα 
(2007) που διαπιστώνει ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται στην εφαρμογή καινοτομιών σε 
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• παράγοντες της περιφέρειας (περιφέρεια, ταξινόμηση, ο ρόλος του διευθυντή και του 
δασκάλου),

• εξωτερικοί παράγοντες.
Με βάση τα ανωτέρω, μια καινοτομία είναι ουσιαστική και συνδέεται με τον ποιοτικό 

χαρακτήρα της εκπαίδευσης, εφόσον διακρίνεται για την αναγκαιότητα πραγματοποίησής της. 
Επίσης, όσο πιο σαφής είναι, τόσο περισσότερο συνδέεται με τις ανάγκες. Επιπλέον, για να έχει 
αξία μια καινοτομία, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησής της (ύπαρξη διδακτικού 
υλικού, επιμόρφωση εκπαιδευτικών) (Παμουκτσόγλου, 2005), ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει 
και ο βαθμός πολυπλοκότητας (υλικοτεχνική υποδομή, εποπτικά μέσα διδασκαλίας) (Μπελαδάκης, 
2010 . Τσιμηρίκα, 2007).

Συνοψίζοντας, μια καινοτομία μπορεί να τύχει θετικής ανταπόκρισης από τον εκπαιδευτικό 
οργανισμό, όταν:

• θέτονται στόχοι ευδιάκριτοι,
• υπάρχει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων,
• η διαχείριση της αλλαγής και η σύγκρουση αντιμετωπίζονται εποικοδομητικά μέσω 

επιλυτικών μεθόδων που χαρακτηρίζονται από το επικοινωνιακό κλίμα,
• κυριαρχεί το συνεργατικό πνεύμα, 
• παίρνει συλλογικό χαρακτήρα μέσα στη σχολική μονάδα και δε μένει υπόθεση ενός 

εκπαιδευτικού και μιας τάξης,
• υπάρχει ρεαλιστική αντιμετώπιση των καταστάσεων,
• μέσα από το μηχανισμό της ανατροφοδότησης δίνονται πληροφορίες και σχεδιάζονται 

βελτιώσεις,
• προωθείται η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού,
• βελτιώνει τον εργασιακό βίο των εκπαιδευτικών (Fullan, 1991). 

Τέλος, σημαντική θετική επίδραση στην ανάληψη καινοτομικών δράσεων διαδραματίζουν 
το ευνοϊκό σχολικό κλίμα, το κατάλληλο ηγετικό στιλ του διευθυντή, τα χαρακτηριστικά και 
οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, καθώς και η αποδοχή της αναγκαιότητας της καινοτομίας 
από τους γονείς, παράγοντες στους οποίους αναφερόμαστε στη συνέχεια.

5. 1 Το σχολικό κλίμα
Με τον όρο σχολικό κλίμα αναφερόμαστε στην ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σχολείο και 

σχετίζεται άμεσα με όσους εμπλέκονται σε αυτή. Συχνά αποδίδεται ως «οργανωσιακή κουλτούρα»
και ορίζεται ως το σύνολο των κοινώς αποδοχών, στάσεων, αξιών και πρακτικών που κυριαρχούν 
στη σχολική μονάδα. Καθορίζει ουσιαστικά τον προσανατολισμό, την ηθική, τις διαπροσωπικές 
σχέσεις, τις αξίες, τις διαδικασίες των ατόμων  που εμπλέκονται στη σχολική μονάδα.

Προκειμένου να ευδοκιμήσει μια καινοτομία, πρέπει να καλλιεργηθεί το κατάλληλο σχολικό 
κλίμα για την υποδοχή της, να ακολουθηθούν οι αναγκαίες στρατηγικές για την επιτυχή εφαρμογή 
της (Υφαντή, 2000). Η συσχέτιση της καινοτομίας με τις υπάρχουσες ανάγκες, ο τονισμός της 
συμβολής της στη βελτίωση του σχολείου, η αναγνώριση των λαθών ως βελτιωτικών στοιχείων 
(Παπαγεωργίου, 2007), η διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας και αλληλοβοήθειας ανάμεσα στο 
διδακτικό προσωπικό, η τόνωση του ενδιαφέροντός τους και η συνεχής υποστήριξή τους συντελούν 
στην επιτυχημένη εφαρμογή της καινοτομίας (Τσιμηρίκα, 2007).

Ιδιαίτερα, το θετικό επιμορφωτικό σχολικό κλίμα είναι απαραίτητο, γιατί είναι αυτό που 
δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, στηριζόμενοι στις υπάρχουσες ικανότητες των 
συναδέλφων, να εφαρμόζουν νέες ιδέες, εναλλακτικές μεθόδους και να παρουσιάζουν το 
καινούριο, αναπτύσσοντας δυναμική που προσελκύει όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική 
μονάδα, ώστε σταδιακά να κατανοούν και να υιοθετούν την καινοτομία.

5. 2 Ο ρόλος του διευθυντή
Οι αρμοδιότητες του διευθυντή της σχολικής μονάδας άπτονται του διοικητικού, του 

παιδαγωγικού και του επιστημονικού τομέα, καθώς ο διευθυντής συντονίζει τις δραστηριότητες 
μέσα στον οργανισμό, καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, στηρίζει και ενισχύει το εκπαιδευτικό και 
διδακτικό έργο που επιτελείται στη σχολική μονάδα, προωθεί την καινοτομία στην εκπαίδευση, την 
τροποποίηση των παιδαγωγικών πρακτικών, διαχειρίζεται και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. (Παπαδανιήλ, 2013).

Συγκεκριμένα, ο διευθυντής εφαρμόζοντας την επικοινωνιακή πολιτική των «ανοικτών 
θυρών», κινητοποιεί τα μέλη της σχολικής μονάδας και συνεργάζεται με αυτά, διασφαλίζοντας το 
κοινό όραμα, σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, της σχολικής κοινότητας, της 
ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής. Ηγείται της αλλαγής, καταπολεμά τον εφησυχασμό των 
εκπαιδευτικών, προωθεί την ανάπτυξη, την ανανέωση, την αξιολόγηση, την ανατροφοδότηση, 
αναπτύσσει την ατομική και ομαδική υπευθυνότητα, αποσαφηνίζει τις ευθύνες κάθε οργάνου και 
μέλους, αποτελώντας πάντα παράδειγμα για τους συνεργάτες του μέσα σε κλίμα συνεργασίας, 
εμπιστοσύνης. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες (Haenisch, 1993 αναφ. στο Κοντάκος κ.ά. 2007), ο 
διευθυντής του σχολείου που οργανώνει με συνεργασία και αποτελεσματικότητα το παιδαγωγικό 
έργο του σχολείου και υποστηρίζει τις καινοτομίες, παρέχοντας διαφάνεια και ελευθερία δράσεων 
εντός του σχολείου και προβάλλοντας αυτές στην τοπική κοινωνία, επιδρά σταθερά στην επιτυχία 
και στην εδραίωση των καινοτομιών.

Ο αποτελεσματικός διευθυντής είναι ο βασικός συντελεστής, η κινητήρια δύναμη για την 
αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας της σχολικής μονάδας, διότι κατευθύνει τους επιθυμητούς 
πραγματοποιήσιμους μελλοντικούς στόχους αλλά και τον τρόπο αντίληψης της τρέχουσας σχολικής 
πραγματικότητας από το ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, μπορεί, στα πλαίσια της αυτονομίας της 
σχολικής μονάδας, να την προσανατολίζει σε επιλογές εσωτερικής πολιτικής, που δίνουν έμφαση
στη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Είναι απαραίτητο, επομένως, να γνωρίζει τη διαδικασία 
για την εφαρμογή των καινοτομιών, τις επιδράσεις του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, 
τη σημασία της επικοινωνίας, τους τρόπους διαχείρισης συγκρούσεων και να προβαίνει στις 
κατάλληλες ενέργειες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της αλλαγής (Μπελαδάκης, 2010).
Θα πρέπει, ακόμα, να μεριμνά για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα καινοτομιών,
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ανάλογου θετικού κλίματος.

5. 3 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το «κλειδί» για την υλοποίηση μιας καινοτομίας. Ο τρόπος με 

τον οποίο αντιμετωπίζουν μια καινοτομία, ο βαθμός στον οποίο αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητά 
της, καθώς και οι διδακτικές πρακτικές που ακολουθούν για την εφαρμογή της παίζουν σημαντικό 
ρόλο για την επιτυχία της (Σπυροπούλου, κ.α., 2007).

Ο Μαυρογιώργος (2010) ισχυρίζεται ότι συχνά οι αλλαγές αποτυγχάνουν, γιατί δε γίνονται 
από τους εκπαιδευτικούς ή με τους εκπαιδευτικούς, αλλά επιβάλλονται στους εκπαιδευτικούς. 
Ιδιαίτερα, αν οι αλλαγές επιβάλλονται εκ των άνω, οι εκπαιδευτικοί τις αντιμετωπίζουν με 
καχυποψία και επιφυλακτικότητα (Τσιμηρίκα, 2007). 

Αλλά και οι αλλαγές που προέρχονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς δε γίνονται 
εύκολα αποδεκτές από την εκπαιδευτική κοινότητα και κατά κύριο λόγο από τους εκπαιδευτικούς 
που διαθέτουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας και θεωρούν ότι έχουν αποκτήσει την απαραίτητη 
«σοφία» (Τζαννή, 2014). Αν, μάλιστα, οι αλλαγές δε συνοδεύονται από κατάλληλη και 
εμπεριστατωμένη επιμόρφωση και συνεχή στήριξη από τους αρμόδιους φορείς, τότε είναι δύσκολο 
να γίνουν αποδεκτές από τους εκπαιδευτικούς.

Οι Hargreaves & Fullan (2008) συνδέουν την ανάληψη καινοτομιών με την ηλικία, τα χρόνια 
υπηρεσίας και τα γνωρίσματα του χαρακτήρα των εκπαιδευτικών, καθώς και τις προσωπικές και 
οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνα της Τσιμηρίκα 
(2007) που διαπιστώνει ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται στην εφαρμογή καινοτομιών σε 
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μεγαλύτερο ποσοστό από τους μεγαλύτερους σε ηλικία (75% έναντι 28%). Οι εκπαιδευτικοί 
μεγαλύτερης γενιάς θα πρέπει να νιώσουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν στην καινοτομία με τις 
εμπειρίες τους και τις γνώσεις τους. Σημαντικό, επομένως, είναι η εισαγωγή της καινοτομίας να 
στηριχθεί στις αξίες, στις γνώσεις και στις εμπειρίες των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας έτσι 
ανοιχτό και φιλικό κλίμα αποδοχής. Σύμφωνα με απόψεις των εκπαιδευτικών, το ανοιχτό και 
φιλικό σχολικό κλίμα τους ενθαρρύνει στην ανάληψη πρωτοβουλιών.

Ο Hargreaves (2008) ισχυρίζεται ότι η νοοτροπία «συνεργασίας», που δημιουργείται αυθόρμητα 
και δεν επιβάλλεται στο σχολικό περιβάλλον δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να δοθούν 
οι απαραίτητες πρωτοβουλίες στους εκπαιδευτικούς και να αναπτυχθούν καινοτόμες δράσεις από κάτω.
Προκειμένου να αποτελέσουν οι εκπαιδευτικοί παράγοντα αλλαγής και καινοτομίας, θα πρέπει να 
ξεφύγουν από την απομόνωση και να μάθουν να συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Συνοψίζοντας, μόνο η προσεκτικά σχεδιασμένη προσπάθεια για αλλαγή στάσεων και 
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, η οικονομική υποστήριξη, η κατάλληλη επιμόρφωση, η διαρκής 
ενημέρωση και καθοδήγηση, η ευαισθητοποίησή τους, ώστε να αποδεχτούν και να εφαρμόσουν τις 
αλλαγές, παράλληλα με την καλλιέργεια συναδελφικού κλίματος, μπορούν να επιφέρουν θετικά 
αποτελέσματα (Παπαναούμ, 2008. Τσιμηρίκα, 2007).

5. 4 Ο ρόλος των γονέων
Οι καινοτομίες στην εκπαίδευση, για να τελεσφορήσουν, χρειάζονται και την υποστήριξη των 

γονέων. Αυτή, όμως, επιτυγχάνεται μόνο αν το σχολείο πληροφορεί έγκαιρα και ανάλογα τους 
γονείς και έχει εποικοδομητική συνεργασία μαζί τους. Είναι αναγκαίο εκπαιδευτικοί και γονείς να 
έχουν εικόνα των αλλαγών της παγκόσμιας πραγματικότητας, προκειμένου να συμβάλλουν θετικά 
στην υποστήριξη της καινοτομίας.

Η ενημέρωση των γονέων για την αναγκαιότητα και χρησιμότητα των αλλαγών, η 
αντιστοιχία ή προσαρμογή των αλλαγών στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών και η 
θετική συνδρομή τους οδηγούν στην ενίσχυση των προσπαθειών των εκπαιδευτικών και στην 
ενθάρρυνσή τους (Μπελαδάκης, 2007 . Τσιμηρίκα, 2007).

6 Μια πρόταση καινοτόμου δράσης
Επειδή η εφαρμογή καινοτομιών στο επίπεδο πρακτικής αποβλέπει στην ανανέωση της 

σχολικής ζωής και στην επίλυση των προβλημάτων του σχολείου, στην Ενότητα αυτή περιγράφεται 
ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στην πράξη μιας καινοτόμου δράσης, βασισμένης στο γεγονός ότι ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2010) έχει αναγνωρίσει το σχολείο ως ένα εξαιρετικό μέσο 
προώθησης της φυσικής και ψυχικής υγείας των μαθητών. 

6. 1 Πρόβλημα προς επίλυση
Στην Ελλάδα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 500.000 μαθητών, στα πλαίσια του 

προγράμματος Εθνική δράση για Υγεία και Ζωή των Νέων (Ε.Υ.ΖΗ.Ν.), ανέδειξαν την έκταση του 
φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας. 

Συνειδητοποιώντας το μέγεθος του προβλήματος, ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας
αποφασίζει να προτείνει ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση μαθητών,
εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικής κοινωνίας σε θέματα υγιεινής διατροφής. 

Το πρόγραμμα ονομάζεται «Τρέφομαι Υγιεινά» και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Υ.ΖΗ.Ν.

6. 2 Περιγραφή προτεινόμενης δράσης
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατάρτιση ενός ημερησίου διαιτολογίου υγιεινών τροφών,

οι οποίες θα πωλούνται από το κυλικείο του σχολείου έναντι ενός συμβολικού ποσού. Η 
παρασκευή των προϊόντων θα γίνεται από εθελοντές γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και 
από έναν τοπικό Συνεταιρισμό. 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί μία καινοτόμο δράση, αφού για πρώτη φορά 
επιχειρείται μία συστηματική βιωματική παρέμβαση, με σκοπό την προώθηση του υγιεινού τρόπου 
ζωής στους μαθητές. Επιπλέον, διαφοροποιεί το κλίμα και την κουλτούρα του σχολείου, διευρύνει 
τους ορίζοντες των εμπλεκομένων, προωθεί αλλαγές στις αρχές, τις πεποιθήσεις και στη συνολική 
συμπεριφορά αυτών, και συνδέει το σχολείο με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

6. 3 Διαδικασία διαχείρισης προτεινόμενης εκπαιδευτικής δράσης
Οι Everard & Morris (1999), αναφέρουν ότι η διαχείριση της καινοτομίας περιλαμβάνει έξι 

στάδια. Ακολουθεί μία προσαρμογή αυτών των σταδίων στα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης 
καινοτομίας.

6.3.1 Αναγνώριση
Στο πρώτο στάδιο ο διευθυντής της σχολικής μονάδας γνωστοποιεί αρχικά στο σύλλογο των 

διδασκόντων και στη συνέχεια στη σχολική επιτροπή το πρόβλημα που σκοπεύει να επιλύσει μέσω 
της εφαρμογής του προγράμματος. Στη συνέχεια καθορίζονται οι παράγοντες που μπορεί να 
επηρεάσουν την απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή όχι της καινοτομίας.  

Σε αυτούς συγκαταλέγεται η αναγκαιότητα της εφαρμογής της, δηλαδή ότι η συγκεκριμένη 
καινοτομία είναι αναγκαία και εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες του σχολείου. Επιπλέον, ο 
διευθυντής παρουσιάζει την παρέμβαση με σαφήνεια, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν τι 
πρόκειται να συμβεί. Ταυτόχρονα, αποσαφηνίζονται η πολυπλοκότητα καθώς και η εφικτότητα της 
προτεινόμενης καινοτομίας.

Όλη η διαδικασία αναγνώρισης είναι συμμετοχική και στηρίζεται στο διάλογο του διευθυντή 
τόσο με τους εκπαιδευτικούς όσο και με όλους τους εμπλεκομένους. Ενισχύοντας ο διευθυντής την 
από κοινού λήψη αποφάσεων, δημιουργεί ένα περιβάλλον δοκιμής νέων ιδεών και πρακτικών. 

6.3.2 Περιγραφή του μέλλοντος
Στο στάδιο αυτό καθορίζεται ο γενικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι του προτεινόμενου 

προγράμματος. Ο γενικός σκοπός μπορεί να είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα 
υγείας, ενώ οι επιμέρους στόχοι μπορεί να αφορούν την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την υγιεινή 
διατροφή και τη μείωση του μέσου όρου του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) των μαθητών. 

Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται ένα όραμα που θα εκφράζει τους περισσότερους, ώστε η 
πιθανότητα επιτυχημένης αλλαγής να είναι μεγαλύτερη (Fullan, 1993).

6.3.3 Περιγραφή του παρόντος
Στο στάδιο αυτό είναι απαραίτητο να γίνει η «χαρτογράφηση του περιβάλλοντος» (Everard &

Morris, 1999). Δηλαδή, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι μεταβαλλόμενοι παράγοντες (π.χ. 
κινητικότητα του προσωπικού, λόγω αποσπάσεων, μεταθέσεων), ώστε ο εκπαιδευτικός οργανισμός 
να μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτούς. 

6.3.4 Εντοπισμός των κενών μεταξύ του παρόντος και του μέλλοντος
Στο συγκεκριμένο στάδιο εντοπίζονται οι αντιστάσεις/ανασχετικές δυνάμεις, καθώς και οι 

τρόποι αντιμετώπισής τους. 
Στην προκειμένη περίπτωση αντιστάσεις μπορεί να είναι: η αδυναμία του διευθυντή να καταστήσει 

σαφή την αναγκαιότητα της καινοτομίας στους εμπλεκομένους, οι περιορισμένες γνώσεις των 
εμπλεκομένων, η μη ενθάρρυνση από τους γονείς της συμμετοχής των παιδιών τους στην καινοτομία κ.ά.

Ενδεικτικοί τρόποι αντιμετώπισης αυτών μπορεί να είναι: η επιμόρφωση σε θέματα που 
αφορούν τη συγκεκριμένη καινοτομία (ορθή χρήση σωματομετρικών δεικτών, κατηγοριοποίηση 
τροφών ανάλογα με τη διατροφική τους αξία κ.α.), η εμψύχωση-παρακίνηση από το διευθυντή των 
εκπαιδευτικών με παράλληλη αναζήτηση κινήτρων συμμετοχής στην καινοτομία (π.χ. μείωση των 
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μεγαλύτερο ποσοστό από τους μεγαλύτερους σε ηλικία (75% έναντι 28%). Οι εκπαιδευτικοί 
μεγαλύτερης γενιάς θα πρέπει να νιώσουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν στην καινοτομία με τις 
εμπειρίες τους και τις γνώσεις τους. Σημαντικό, επομένως, είναι η εισαγωγή της καινοτομίας να 
στηριχθεί στις αξίες, στις γνώσεις και στις εμπειρίες των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας έτσι 
ανοιχτό και φιλικό κλίμα αποδοχής. Σύμφωνα με απόψεις των εκπαιδευτικών, το ανοιχτό και 
φιλικό σχολικό κλίμα τους ενθαρρύνει στην ανάληψη πρωτοβουλιών.

Ο Hargreaves (2008) ισχυρίζεται ότι η νοοτροπία «συνεργασίας», που δημιουργείται αυθόρμητα 
και δεν επιβάλλεται στο σχολικό περιβάλλον δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να δοθούν 
οι απαραίτητες πρωτοβουλίες στους εκπαιδευτικούς και να αναπτυχθούν καινοτόμες δράσεις από κάτω.
Προκειμένου να αποτελέσουν οι εκπαιδευτικοί παράγοντα αλλαγής και καινοτομίας, θα πρέπει να 
ξεφύγουν από την απομόνωση και να μάθουν να συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Συνοψίζοντας, μόνο η προσεκτικά σχεδιασμένη προσπάθεια για αλλαγή στάσεων και 
αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, η οικονομική υποστήριξη, η κατάλληλη επιμόρφωση, η διαρκής 
ενημέρωση και καθοδήγηση, η ευαισθητοποίησή τους, ώστε να αποδεχτούν και να εφαρμόσουν τις 
αλλαγές, παράλληλα με την καλλιέργεια συναδελφικού κλίματος, μπορούν να επιφέρουν θετικά 
αποτελέσματα (Παπαναούμ, 2008. Τσιμηρίκα, 2007).

5. 4 Ο ρόλος των γονέων
Οι καινοτομίες στην εκπαίδευση, για να τελεσφορήσουν, χρειάζονται και την υποστήριξη των 

γονέων. Αυτή, όμως, επιτυγχάνεται μόνο αν το σχολείο πληροφορεί έγκαιρα και ανάλογα τους 
γονείς και έχει εποικοδομητική συνεργασία μαζί τους. Είναι αναγκαίο εκπαιδευτικοί και γονείς να 
έχουν εικόνα των αλλαγών της παγκόσμιας πραγματικότητας, προκειμένου να συμβάλλουν θετικά 
στην υποστήριξη της καινοτομίας.

Η ενημέρωση των γονέων για την αναγκαιότητα και χρησιμότητα των αλλαγών, η 
αντιστοιχία ή προσαρμογή των αλλαγών στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών και η 
θετική συνδρομή τους οδηγούν στην ενίσχυση των προσπαθειών των εκπαιδευτικών και στην 
ενθάρρυνσή τους (Μπελαδάκης, 2007 . Τσιμηρίκα, 2007).

6 Μια πρόταση καινοτόμου δράσης
Επειδή η εφαρμογή καινοτομιών στο επίπεδο πρακτικής αποβλέπει στην ανανέωση της 

σχολικής ζωής και στην επίλυση των προβλημάτων του σχολείου, στην Ενότητα αυτή περιγράφεται 
ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στην πράξη μιας καινοτόμου δράσης, βασισμένης στο γεγονός ότι ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2010) έχει αναγνωρίσει το σχολείο ως ένα εξαιρετικό μέσο 
προώθησης της φυσικής και ψυχικής υγείας των μαθητών. 

6. 1 Πρόβλημα προς επίλυση
Στην Ελλάδα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 500.000 μαθητών, στα πλαίσια του 

προγράμματος Εθνική δράση για Υγεία και Ζωή των Νέων (Ε.Υ.ΖΗ.Ν.), ανέδειξαν την έκταση του 
φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας. 

Συνειδητοποιώντας το μέγεθος του προβλήματος, ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας
αποφασίζει να προτείνει ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση μαθητών,
εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικής κοινωνίας σε θέματα υγιεινής διατροφής. 

Το πρόγραμμα ονομάζεται «Τρέφομαι Υγιεινά» και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Υ.ΖΗ.Ν.

6. 2 Περιγραφή προτεινόμενης δράσης
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατάρτιση ενός ημερησίου διαιτολογίου υγιεινών τροφών,

οι οποίες θα πωλούνται από το κυλικείο του σχολείου έναντι ενός συμβολικού ποσού. Η 
παρασκευή των προϊόντων θα γίνεται από εθελοντές γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και 
από έναν τοπικό Συνεταιρισμό. 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί μία καινοτόμο δράση, αφού για πρώτη φορά 
επιχειρείται μία συστηματική βιωματική παρέμβαση, με σκοπό την προώθηση του υγιεινού τρόπου 
ζωής στους μαθητές. Επιπλέον, διαφοροποιεί το κλίμα και την κουλτούρα του σχολείου, διευρύνει 
τους ορίζοντες των εμπλεκομένων, προωθεί αλλαγές στις αρχές, τις πεποιθήσεις και στη συνολική 
συμπεριφορά αυτών, και συνδέει το σχολείο με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

6. 3 Διαδικασία διαχείρισης προτεινόμενης εκπαιδευτικής δράσης
Οι Everard & Morris (1999), αναφέρουν ότι η διαχείριση της καινοτομίας περιλαμβάνει έξι 

στάδια. Ακολουθεί μία προσαρμογή αυτών των σταδίων στα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης 
καινοτομίας.

6.3.1 Αναγνώριση
Στο πρώτο στάδιο ο διευθυντής της σχολικής μονάδας γνωστοποιεί αρχικά στο σύλλογο των 

διδασκόντων και στη συνέχεια στη σχολική επιτροπή το πρόβλημα που σκοπεύει να επιλύσει μέσω 
της εφαρμογής του προγράμματος. Στη συνέχεια καθορίζονται οι παράγοντες που μπορεί να 
επηρεάσουν την απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή όχι της καινοτομίας.  

Σε αυτούς συγκαταλέγεται η αναγκαιότητα της εφαρμογής της, δηλαδή ότι η συγκεκριμένη 
καινοτομία είναι αναγκαία και εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες του σχολείου. Επιπλέον, ο 
διευθυντής παρουσιάζει την παρέμβαση με σαφήνεια, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν τι 
πρόκειται να συμβεί. Ταυτόχρονα, αποσαφηνίζονται η πολυπλοκότητα καθώς και η εφικτότητα της 
προτεινόμενης καινοτομίας.

Όλη η διαδικασία αναγνώρισης είναι συμμετοχική και στηρίζεται στο διάλογο του διευθυντή 
τόσο με τους εκπαιδευτικούς όσο και με όλους τους εμπλεκομένους. Ενισχύοντας ο διευθυντής την 
από κοινού λήψη αποφάσεων, δημιουργεί ένα περιβάλλον δοκιμής νέων ιδεών και πρακτικών. 

6.3.2 Περιγραφή του μέλλοντος
Στο στάδιο αυτό καθορίζεται ο γενικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι του προτεινόμενου 

προγράμματος. Ο γενικός σκοπός μπορεί να είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα 
υγείας, ενώ οι επιμέρους στόχοι μπορεί να αφορούν την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την υγιεινή 
διατροφή και τη μείωση του μέσου όρου του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) των μαθητών. 

Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται ένα όραμα που θα εκφράζει τους περισσότερους, ώστε η 
πιθανότητα επιτυχημένης αλλαγής να είναι μεγαλύτερη (Fullan, 1993).

6.3.3 Περιγραφή του παρόντος
Στο στάδιο αυτό είναι απαραίτητο να γίνει η «χαρτογράφηση του περιβάλλοντος» (Everard &

Morris, 1999). Δηλαδή, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι μεταβαλλόμενοι παράγοντες (π.χ. 
κινητικότητα του προσωπικού, λόγω αποσπάσεων, μεταθέσεων), ώστε ο εκπαιδευτικός οργανισμός 
να μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτούς. 

6.3.4 Εντοπισμός των κενών μεταξύ του παρόντος και του μέλλοντος
Στο συγκεκριμένο στάδιο εντοπίζονται οι αντιστάσεις/ανασχετικές δυνάμεις, καθώς και οι 

τρόποι αντιμετώπισής τους. 
Στην προκειμένη περίπτωση αντιστάσεις μπορεί να είναι: η αδυναμία του διευθυντή να καταστήσει 

σαφή την αναγκαιότητα της καινοτομίας στους εμπλεκομένους, οι περιορισμένες γνώσεις των 
εμπλεκομένων, η μη ενθάρρυνση από τους γονείς της συμμετοχής των παιδιών τους στην καινοτομία κ.ά.

Ενδεικτικοί τρόποι αντιμετώπισης αυτών μπορεί να είναι: η επιμόρφωση σε θέματα που 
αφορούν τη συγκεκριμένη καινοτομία (ορθή χρήση σωματομετρικών δεικτών, κατηγοριοποίηση 
τροφών ανάλογα με τη διατροφική τους αξία κ.α.), η εμψύχωση-παρακίνηση από το διευθυντή των 
εκπαιδευτικών με παράλληλη αναζήτηση κινήτρων συμμετοχής στην καινοτομία (π.χ. μείωση των 
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εφημεριών κ.ά), η από κοινού λήψη αποφάσεων, αξιολόγηση και άμεση κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος κ.α.

6.3.5 Μετάβαση από το παρόν στο μέλλον
Ουσιαστικά πρόκειται για μια λεπτομερή περιγραφή του ποιος θα κάνει τι και έως πότε. 

Βασικό ρόλο στη διαδικασία αυτή διαδραματίζει ο διευθυντής, ο οποίος καλείται να συνεργαστεί 
με τους εκπαιδευτικούς, καθώς και με τη σχολική επιτροπή, ώστε να ορίσει τα μέλη υποστήριξης 
και να καθορίσει τις υποχρεώσεις τους.  

6.3.6 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της καινοτομίας
Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του σταδίου είναι η ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος, με τη δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων, που 
εξασφαλίζεται με την ύπαρξη ενός αξιόπιστου τρόπου συλλογής στοιχείων (π.χ. τακτική 
δειγματοληπτική μέτρηση του Δ.Μ.Σ. των μαθητών, συμπλήρωση ερωτηματολογίων κ.α.).

7 Συμπεράσματα
Σε μια εκπαιδευτική μονάδα η ανάπτυξη καινοτομιών αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής και 

παιδαγωγικής διαδικασίας που οδηγεί στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και, επομένως, στη δημιουργία 
στο μέλλον ανθρώπων, που θα μπορούν οι ίδιοι, κάθε φορά που οι περιστάσεις το απαιτούν, να 
σχεδιάζουν καινοτομίες για τη βελτίωση του ανθρώπινου πολιτισμού. Αφού η σχολική ηγεσία 
διαμορφώνει και την κουλτούρα του σχολείου (Hollins, 1996), ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί, 
αποτελώντας την κινητήρια δύναμη της βελτίωσης και της προόδου, οφείλουν να στρέψουν το 
όραμά τους στην καινοτομία.

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να τονίσουμε ότι οι καινοτομίες δεν είναι κάτι που εξαντλείται, 
όταν επιτυγχάνεται η εφαρμογή τους, αλλά αποτελεί μια διαρκή εκπαιδευτική στάση, αφού είναι η 
μόνη λύση, ώστε το σύγχρονο σχολείο να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 
της κοινωνίας και των επιστημών.

Εν κατακλείδι, με την παραδοχή ότι «η ικανότητά μας για καινοτομίες, καθορίζει τη μοίρα 
μας» (Roman Herzog, 1997 από Vahs, Burmester,1999:VII αναφ. στο Κοντάκος κ.ά., 2007), η 
σχολική μονάδα στα πλαίσια της αυτονομίας της και της διαμόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής, χρειάζεται να προσανατολιστεί σε οργανωσιακή κουλτούρα καινοτομίας και 
«ανοικτότητας», προκειμένου να μετατραπεί σε ενεργό κύτταρο της κοινωνίας και να ανταποκριθεί
στις συνεχείς, ταχύτατες, μη γραμμικές αλλαγές της εποχής μας αλλά και του μέλλοντος.
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εφημεριών κ.ά), η από κοινού λήψη αποφάσεων, αξιολόγηση και άμεση κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος κ.α.

6.3.5 Μετάβαση από το παρόν στο μέλλον
Ουσιαστικά πρόκειται για μια λεπτομερή περιγραφή του ποιος θα κάνει τι και έως πότε. 

Βασικό ρόλο στη διαδικασία αυτή διαδραματίζει ο διευθυντής, ο οποίος καλείται να συνεργαστεί 
με τους εκπαιδευτικούς, καθώς και με τη σχολική επιτροπή, ώστε να ορίσει τα μέλη υποστήριξης 
και να καθορίσει τις υποχρεώσεις τους.  

6.3.6 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της καινοτομίας
Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του σταδίου είναι η ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος, με τη δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων, που 
εξασφαλίζεται με την ύπαρξη ενός αξιόπιστου τρόπου συλλογής στοιχείων (π.χ. τακτική 
δειγματοληπτική μέτρηση του Δ.Μ.Σ. των μαθητών, συμπλήρωση ερωτηματολογίων κ.α.).

7 Συμπεράσματα
Σε μια εκπαιδευτική μονάδα η ανάπτυξη καινοτομιών αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής και 

παιδαγωγικής διαδικασίας που οδηγεί στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και, επομένως, στη δημιουργία 
στο μέλλον ανθρώπων, που θα μπορούν οι ίδιοι, κάθε φορά που οι περιστάσεις το απαιτούν, να 
σχεδιάζουν καινοτομίες για τη βελτίωση του ανθρώπινου πολιτισμού. Αφού η σχολική ηγεσία 
διαμορφώνει και την κουλτούρα του σχολείου (Hollins, 1996), ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί, 
αποτελώντας την κινητήρια δύναμη της βελτίωσης και της προόδου, οφείλουν να στρέψουν το 
όραμά τους στην καινοτομία.

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να τονίσουμε ότι οι καινοτομίες δεν είναι κάτι που εξαντλείται, 
όταν επιτυγχάνεται η εφαρμογή τους, αλλά αποτελεί μια διαρκή εκπαιδευτική στάση, αφού είναι η 
μόνη λύση, ώστε το σύγχρονο σχολείο να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 
της κοινωνίας και των επιστημών.

Εν κατακλείδι, με την παραδοχή ότι «η ικανότητά μας για καινοτομίες, καθορίζει τη μοίρα 
μας» (Roman Herzog, 1997 από Vahs, Burmester,1999:VII αναφ. στο Κοντάκος κ.ά., 2007), η 
σχολική μονάδα στα πλαίσια της αυτονομίας της και της διαμόρφωσης εσωτερικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής, χρειάζεται να προσανατολιστεί σε οργανωσιακή κουλτούρα καινοτομίας και 
«ανοικτότητας», προκειμένου να μετατραπεί σε ενεργό κύτταρο της κοινωνίας και να ανταποκριθεί
στις συνεχείς, ταχύτατες, μη γραμμικές αλλαγές της εποχής μας αλλά και του μέλλοντος.
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Περίληψη
Στη  συγκεκριμένη εργασία καταγράφονται η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση
και οι τρόποι που επηρεάζει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Αναλύονται 
διάφοροι δείκτες αναφορικά με την εκπαίδευση, την υγεία, την ανεργία και την 
απασχόληση, ενώ προβάλλεται και ο συσχετισμός οικονομικής κρίσης και 
εκπαίδευσης.  Διερευνάται η συμβολή της εκπαίδευσης στηνοικονομική ανάπτυξη 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση και η τεχνολογική πρόοδος έχουν 
σημαντική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, ιδιαίτερα σε χώρες με 
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή με χαμηλό εισόδημα, καθώς λειτουργούν 
συμπληρωματικά. Παράλληλα προβάλλεται η σχέση οικονομικής κρίσης και 
εκπαίδευσης με φόντο το γενικότερο ευρωπαϊκό προβληματισμό αναφορικά με τις 
τεράστιες διαστάσεις που τείνει να λάβει στην εποχή μας η οικονομική κρίση, ενώ 
ολοκληρώνεται με μια αναφορά στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, 
καθιστώντας σαφές ότι η φτώχεια και η ανεργία οξύνουν με ραγδαίους ρυθμούς τις 
κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση, αφού η πρόσβαση στα εκπαιδευτικά αγαθά 
γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τους μη έχοντες.

Λέξεις κλειδιά:ποιότητα, δείκτες ποιότητας, εκπαίδευση, οικονομική 
ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη

1 Εισαγωγή
Στις μέρες μας, η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη απασχολεί τους πολιτικούς,

τους οικονομολόγους και τους κοινωνικούς επιστήμονες, ενώ αποτελεί στόχο της 
παγκόσμιας κοινότητας, συγκεκριμένων ομάδων - κρατών που αποτελούν τα 
λεγόμενα «υπερεθνικά» κέντρα λήψης αποφάσεων,των κρατών,των περιφερειών,των 
δήμων.Παράλληλα είναι ευρέως αποδεκτό ότι η εκτίμηση της ποιότητας στην 
εκπαίδευση επηρεάζεται από πλευράς παραγόντων και από πλευρά αποτελεσμάτων, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου και του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου.

2 Εννοιολογικό πλαίσιο της μελέτης
2.1 Ποιότητα

 
 

Όλοι μας τη θαυμάζουμε
Πολλοί από μας τη θέλουμε

Λίγοι από μας μπορούμε
να την έχουμε (Pfeffer)

Μιλώντας για ποιότητα στο μυαλό του ατόμου έρχεται κάτι το εξαιρετικό με την 
έννοια της τελειότητας. Η υψηλή ή χαμηλή ποιότητα μπορεί να προσδιοριστεί σε 
προϊόντα και σε παροχή υπηρεσιών, οπωσδήποτε όμως αυτοί που απολαμβάνουν τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες είναι και αυτοί που προσδιορίζουν την ποιότητα, είναι οι 
πελάτες.

Η ποιότητα απαντάται ως απόλυτη και ως σχετική έννοια. Ως απόλυτη, 
χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή και συνδέεται με το καλό, την ομορφιά, την 
αλήθεια. Ως σχετική έννοια ποιότητα κρίνεται πως υπάρχει σε ένα προϊόν ή υπηρεσία 
ή θεσμό ή πρόσωπο όταν αυτά εκπληρώνουν προδιαγραφές, που έχουν διατυπωθεί 
εξαρχής. (Βώρος, 2002). Άρα η ποιότητα δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά το μέσο με 
το οποίο κρίνεται το τελικό προϊόν ότι ικανοποιεί τα προδιατυπωμένα πρότυπα. 

2.1.1 Ποιότητα στην εκπαίδευση
Η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση είναι δύσκολο να ορισθεί λόγω των 

διαφορετικών απόψεων σχετικά με τους σκοπούς, τους στόχους, τις κοινωνικές και 
πολιτικές λειτουργίες της εκπαίδευσης. Έτσι  η αντίληψη της ποιότητας εμφανίζεται 
σχετική και πολυπαραγοντική (Δούκας, 2001). Περιλαμβάνει την ποιότητα των 
εισροών στην εκπαίδευση (αναλυτικό πρόγραμμα, χρηματοδότηση), τις διαδικασίες / 
λειτουργίες των σχολείων και τέλος τις εκροές / αποτελέσματα (πχ μαθητικές 
επιδόσεις) (Scheerens&Bosker, 1997). 

Σύμφωνα με τον Ματθαίου (2000) η ποιότητα στην εκπαίδευση ορίζεται με 
βάση τη συμβολή της στην πνευματική και ηθική καλλιέργεια του ατόμου και στην 
ανάπτυξη, την ολοκλήρωση και την ακεραιότητα της προσωπικότητάς του.

Ένας άλλος ορισμός θέλει την ποιότητα της εκπαίδευσης να ορίζεται βάσει 
της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος. Για παράδειγμα πόσοι μαθητές πέρασαν 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή αποκαταστάθηκαν ικανοποιητικά επαγγελματικά 
χωρίς δυσκολία (Ματθαίου). Βέβαια αυτός ο ορισμός εστιάζει σε ένα μετρήσιμο 
κριτήριο, το οποίο πολύ εύκολα αποτιμάται, αλλά υποβαθμίζει το ίδιο το σχολείο και 
εξομοιώνει την ποιότητα με την κατάκτηση άμεσων, απτών, ορατών στόχων.

Επίσης, σύμφωνα με τη (Φώκιαλη, 2010) η αποτίμηση της ποιότητας φαίνεται 
στα οικονομικά αποτελέσματα, στα οποία αφορούν:

• Τις αποφάσεις των μαθητών και φοιτητών για τη συνέχιση ή όχι των σπουδών 
τους

• Τις επιδόσεις τους σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
• Τα εισοδήματά τους
• Την επιτυχία τους ή όχι στην πορεία της ζωής τους

2.2 Ανάπτυξη
Όπως και η ποιότητα έτσι και η ανάπτυξη είναι ένας δυναμικός όρος για τον 

οποίο δε μπορούμε να μιλήσουμε, αν αναφερόμαστε σε μια κατάσταση στατική 
(Φώκιαλη, 2010). Γενικά, όταν μια κοινωνία βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης από 
μία φάση σε μία άλλη ανώτερη τότε αναφερόμαστε σε ανάπτυξη (Κολλιοπούλου,
2010).

Αν και οι ορισμοί ποικίλουν, η ανάπτυξη θεωρείται μια διαδικασία βελτίωσης, 
θεωρείται κάτι θετικό(Σαϊτη, 2000), το οποίο ωφελεί όλους τους ανθρώπους και 
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Στη  συγκεκριμένη εργασία καταγράφονται η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση
και οι τρόποι που επηρεάζει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Αναλύονται 
διάφοροι δείκτες αναφορικά με την εκπαίδευση, την υγεία, την ανεργία και την 
απασχόληση, ενώ προβάλλεται και ο συσχετισμός οικονομικής κρίσης και 
εκπαίδευσης.  Διερευνάται η συμβολή της εκπαίδευσης στηνοικονομική ανάπτυξη 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση και η τεχνολογική πρόοδος έχουν 
σημαντική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, ιδιαίτερα σε χώρες με 
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή με χαμηλό εισόδημα, καθώς λειτουργούν 
συμπληρωματικά. Παράλληλα προβάλλεται η σχέση οικονομικής κρίσης και 
εκπαίδευσης με φόντο το γενικότερο ευρωπαϊκό προβληματισμό αναφορικά με τις 
τεράστιες διαστάσεις που τείνει να λάβει στην εποχή μας η οικονομική κρίση, ενώ 
ολοκληρώνεται με μια αναφορά στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, 
καθιστώντας σαφές ότι η φτώχεια και η ανεργία οξύνουν με ραγδαίους ρυθμούς τις 
κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση, αφού η πρόσβαση στα εκπαιδευτικά αγαθά 
γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τους μη έχοντες.

Λέξεις κλειδιά:ποιότητα, δείκτες ποιότητας, εκπαίδευση, οικονομική 
ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη

1 Εισαγωγή
Στις μέρες μας, η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη απασχολεί τους πολιτικούς,

τους οικονομολόγους και τους κοινωνικούς επιστήμονες, ενώ αποτελεί στόχο της 
παγκόσμιας κοινότητας, συγκεκριμένων ομάδων - κρατών που αποτελούν τα 
λεγόμενα «υπερεθνικά» κέντρα λήψης αποφάσεων,των κρατών,των περιφερειών,των 
δήμων.Παράλληλα είναι ευρέως αποδεκτό ότι η εκτίμηση της ποιότητας στην 
εκπαίδευση επηρεάζεται από πλευράς παραγόντων και από πλευρά αποτελεσμάτων, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου και του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου.

2 Εννοιολογικό πλαίσιο της μελέτης
2.1 Ποιότητα

 
 

Όλοι μας τη θαυμάζουμε
Πολλοί από μας τη θέλουμε

Λίγοι από μας μπορούμε
να την έχουμε (Pfeffer)

Μιλώντας για ποιότητα στο μυαλό του ατόμου έρχεται κάτι το εξαιρετικό με την 
έννοια της τελειότητας. Η υψηλή ή χαμηλή ποιότητα μπορεί να προσδιοριστεί σε 
προϊόντα και σε παροχή υπηρεσιών, οπωσδήποτε όμως αυτοί που απολαμβάνουν τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες είναι και αυτοί που προσδιορίζουν την ποιότητα, είναι οι 
πελάτες.

Η ποιότητα απαντάται ως απόλυτη και ως σχετική έννοια. Ως απόλυτη, 
χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή και συνδέεται με το καλό, την ομορφιά, την 
αλήθεια. Ως σχετική έννοια ποιότητα κρίνεται πως υπάρχει σε ένα προϊόν ή υπηρεσία 
ή θεσμό ή πρόσωπο όταν αυτά εκπληρώνουν προδιαγραφές, που έχουν διατυπωθεί 
εξαρχής. (Βώρος, 2002). Άρα η ποιότητα δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά το μέσο με 
το οποίο κρίνεται το τελικό προϊόν ότι ικανοποιεί τα προδιατυπωμένα πρότυπα. 

2.1.1 Ποιότητα στην εκπαίδευση
Η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση είναι δύσκολο να ορισθεί λόγω των 

διαφορετικών απόψεων σχετικά με τους σκοπούς, τους στόχους, τις κοινωνικές και 
πολιτικές λειτουργίες της εκπαίδευσης. Έτσι  η αντίληψη της ποιότητας εμφανίζεται 
σχετική και πολυπαραγοντική (Δούκας, 2001). Περιλαμβάνει την ποιότητα των 
εισροών στην εκπαίδευση (αναλυτικό πρόγραμμα, χρηματοδότηση), τις διαδικασίες / 
λειτουργίες των σχολείων και τέλος τις εκροές / αποτελέσματα (πχ μαθητικές 
επιδόσεις) (Scheerens&Bosker, 1997). 

Σύμφωνα με τον Ματθαίου (2000) η ποιότητα στην εκπαίδευση ορίζεται με 
βάση τη συμβολή της στην πνευματική και ηθική καλλιέργεια του ατόμου και στην 
ανάπτυξη, την ολοκλήρωση και την ακεραιότητα της προσωπικότητάς του.

Ένας άλλος ορισμός θέλει την ποιότητα της εκπαίδευσης να ορίζεται βάσει 
της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος. Για παράδειγμα πόσοι μαθητές πέρασαν 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή αποκαταστάθηκαν ικανοποιητικά επαγγελματικά 
χωρίς δυσκολία (Ματθαίου). Βέβαια αυτός ο ορισμός εστιάζει σε ένα μετρήσιμο 
κριτήριο, το οποίο πολύ εύκολα αποτιμάται, αλλά υποβαθμίζει το ίδιο το σχολείο και 
εξομοιώνει την ποιότητα με την κατάκτηση άμεσων, απτών, ορατών στόχων.

Επίσης, σύμφωνα με τη (Φώκιαλη, 2010) η αποτίμηση της ποιότητας φαίνεται 
στα οικονομικά αποτελέσματα, στα οποία αφορούν:

• Τις αποφάσεις των μαθητών και φοιτητών για τη συνέχιση ή όχι των σπουδών 
τους

• Τις επιδόσεις τους σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
• Τα εισοδήματά τους
• Την επιτυχία τους ή όχι στην πορεία της ζωής τους

2.2 Ανάπτυξη
Όπως και η ποιότητα έτσι και η ανάπτυξη είναι ένας δυναμικός όρος για τον 

οποίο δε μπορούμε να μιλήσουμε, αν αναφερόμαστε σε μια κατάσταση στατική 
(Φώκιαλη, 2010). Γενικά, όταν μια κοινωνία βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης από 
μία φάση σε μία άλλη ανώτερη τότε αναφερόμαστε σε ανάπτυξη (Κολλιοπούλου,
2010).

Αν και οι ορισμοί ποικίλουν, η ανάπτυξη θεωρείται μια διαδικασία βελτίωσης, 
θεωρείται κάτι θετικό(Σαϊτη, 2000), το οποίο ωφελεί όλους τους ανθρώπους και 
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περιλαμβάνει το λιγότερο τρεις αξίες : τη συντήρηση της ζωής, τον αυτοσεβασμό και 
την ελευθερία, οι οποίοι είναι κοινοί πανανθρώπινοι στόχοι (Κολλιοπούλου, 2010).

2.2.1 Οικονομική ανάπτυξη 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική αναδίφηση ο όρος οικονομική ανάπτυξη δεν 

είναι μόνο η ικανότητα μιας χώρας να αυξάνει την παραγωγή της, αλλά περιλαμβάνει 
και μια διαδικασία που κάνει τους ανθρώπους πιο ευκατάστατους, αυξάνοντας τον 
έλεγχό τους στα αγαθά και διευρύνει τις επιλογές τους, προκύπτει επομένως ότι ο 
όρος οικονομική ανάπτυξη είναι σχεδόν ταυτόσημος με την άνοδο του βιοτικού 
επιπέδου ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού συνόλου (Σαϊτη, 2000).

Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ο όρος 
«οικονομική ανάπτυξη» και «οικονομική μεγέθυνση» χρησιμοποιήθηκαν ως 
συνώνυμοι, γιατί στόχος της αναπτυξιακής προσπάθειας ήταν η  ανάπτυξη του ΑΕΠ
(Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν), όμως οι δύο έννοιες δεν είναι συνώνυμες μια και από 
τη βιβλιογραφική έρευνα συνάγεται ότι η οικονομική μεγέθυνση είναι η ποσοτική 
αύξηση του εθνικού προϊόντος, ενώ η οικονομική ανάπτυξη σχετίζεται και με την 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου μιας κοινωνίας και χρειάζεται μεγαλύτερα χρονικά 
πλαίσια για να πραγματοποιηθεί, σε αντίθεση με την οικονομική μεγέθυνση που 
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μικρό χρονικό διάστημα. 

2.2.2 Κοινωνική Ανάπτυξη
Αντίθετα με την οικονομική ανάπτυξη η κοινωνική ανάπτυξη δίνει έμφαση 

στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση και αναδύεται μέσα από τις προσπάθειες 
εφαρμογής αναπτυξιακής πολιτικής στις χώρες του τρίτου κόσμου.

Βάσεις της κοινωνικής ανάπτυξης είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και η δίκαιοι 
κατανομή των πόρων. Βασική της αρχή είναι η προσωπική ευθύνη των ατόμων για 
την εξέλιξη και την πρόοδο τους. Βασίζεται δε στην αξιοποίηση των εγγενών 
δυνάμεων και ικανοτήτων των ατόμων, των οικογενειών και των κοινοτήτων. 
Έχοντας ως σκοπό την καταπολέμηση της φτώχιας μέσω πολλαπλών στρατηγικών 
επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή όλων των συστημάτων που αφορούν υγεία, στέγαση, 
εκπαίδευση, πρόνοια, πολιτική και οικονομία, ενώ παράλληλα σέβεται και 
προστατεύει την αξιοπρέπεια και την ισότητα των ατόμων, ομάδων, κοινωνιών. 

Η κοινωνική ανάπτυξη εστιάζει στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής, στην 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην οικοδόμηση ισορροπημένων και 
σταθερών κοινοτήτων που αλληλοεπιδρών θετικά μεταξύ τους. Για να επιτευχτεί 
κοινωνική ανάπτυξη απαιτείται η υπέρβαση της φτώχιας, της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση,
μεταθέτοντας έτσι την προσοχή από την κατασταλτική στην προληπτική παρέμβαση 
και εστιάζοντας στην προσωπική ανάπτυξη που αθροιστικά εξασφαλίζει την 
κοινωνική πρόοδο. 

3 Ποιότητα εκπαίδευσης και δείκτες ποιότητας
Τις διαφορετικές απόψεις της ποιοτικής εκπαίδευσης μπορούμε να 

προσεγγίσουμε μέσω των πρακτικών μοντέλων εφαρμογής. Αυτά περιλαμβάνουν 
τεχνικές όπως η «διασφάλιση της ποιότητας» (qualityassurance), η «λογοδότηση ή 
απόδοση λόγου» (accountability), οι «δείκτες απόδοσης» (performanceindicators), τα 
«σταθμισμένα κριτήρια» (standards) και η «ποιοτική διαχείριση» 
(qualitymanagement) (Scheerens&Bosker, 1997).

 
 

Αναμφίβολα οι νέες αυτές εννοιολογήσεις σηματοδοτούν μια μετατόπιση των 
παραδοσιακών αντιλήψεων για τη βελτίωση των σχολείων. Συγκεκριμένα η έννοια-
κλειδί της «διασφάλισης της ποιότητας», σημαίνει την έμφαση στις διαδικασίες που 
λαμβάνουν χώρα εντός των σχολείων και των σχέσεών τους με τις μεταβλητές των 
εισροών / εκροών, αντί των παραδοσιακών γραφειοκρατικών μορφών ελέγχου των 
αποτελεσμάτων σε σχέση με τα κεντρικά πρότυπα. Η απόδοση λόγου των σχολείων 
αποκτά επίσης κεντρική σημασία. Αναφέρεται στη λογοδοσία του σχολείου απέναντι 
στους αποδέκτες του εκπαιδευτικού προϊόντος ως προς τα μορφωτικά επιτεύγματα 
των σχολείων. Στα αξιολογικά μοντέλα της ποιότητας της εκπαίδευσης (Cheng,
1993:11) παρατηρείται μια ομάδα κριτηρίων, αποτελεσμάτων και μια ομάδα από 
προηγούμενες καταστάσεις οι οποίες αναμένεται να καλλιεργήσουν το αποτέλεσμα. 
Άρα για να οριστεί κάθε φορά η ποιότητα, το σχολείο πρέπει να έχει σχεδιάσει τους 
στόχους του, να γνωρίζει τη σχέση που έχουν οι εισαγωγές (inputs) με τα 
αποτελέσματα (outputs) που παράγει (πίνακας 1).

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των αξιολογικών μοντέλων της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
(Cheng, 1993:11)

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Ένα σχολείο έχει 
ποιότητα αν…

Το μοντέλο είναι χρήσιμο 
όταν…

Μοντέλο-στόχος μπορεί να επιτύχει τους 
καθορισμένους του 
στόχους 

οι στόχοι είναι καθαροί, 
ομόφωνοι, χρονικά 
περιορισμένοι και 
μετρήσιμοι

Μοντέλο-αρμονικής 
διάταξης των πόρων

μπορεί να αποκτήσει 
τους αναγκαίους πόρους 
και εισαγωγές 

υπάρχει μια καθαρή σχέση 
μεταξύ εισαγωγών και 
αποτελεσμάτων

Μοντέλο - εσωτερικής 
διαδικασίας

η σχολική διαδικασία 
είναι στρωτή και υγιής 

υπάρχει μια διαυγής σχέση 
μεταξύ της σχολικής 
διαδικασίας και των 
αποτελεσμάτων

Μοντέλο-ικανοποίησης 
των εμπλεκόμενων στον 
οργανισμό

όλοι οι ισχυροί άνθρωποι 
του οργανισμού είναι 
τουλάχιστον 
ικανοποιημένοι στο 
ελάχιστο

οι απαιτήσεις των ισχυρών 
ανθρώπων του
οργανισμού είναι συμβατές 
και δεν μπορούν να 
αγνοηθούν

Μοντέλο–
νομιμότητας

μπορεί να επιβιώσει ως 
αποτέλεσμα της 
δέσμευσής του με 
νόμιμες διαδικασίες

η επιβίωση και οι 
κληροδοτήσεις των 
σχολείων πρέπει να 
αποτιμούνται

Μοντέλο–
οργανωτικής
μάθησης

μπορεί να μάθει να 
αντιμετωπίζει 
περιβαλλοντικές αλλαγές 
και εσωτερικά εμπόδια

τα σχολεία είναι καινούρια 
και αναπτυσσόμενα ή η 
περιβαλλοντική αλλαγή δεν 
μπορεί να αγνοηθεί 

Μοντέλο-
αναποτελεσματικότητας

υπάρχει απουσία των 
χαρακτηριστικών της 
αναποτελεσματικότητας 

δεν υπάρχουν ομόφωνα 
κριτήρια της 
αποτελεσματικότητας ή των 
απαραίτητων στρατηγικών 
για τη σχολική βελτίωση
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2.2.1 Οικονομική ανάπτυξη 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική αναδίφηση ο όρος οικονομική ανάπτυξη δεν 
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στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση και αναδύεται μέσα από τις προσπάθειες 
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κοινωνική πρόοδο. 

3 Ποιότητα εκπαίδευσης και δείκτες ποιότητας
Τις διαφορετικές απόψεις της ποιοτικής εκπαίδευσης μπορούμε να 
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Αναμφίβολα οι νέες αυτές εννοιολογήσεις σηματοδοτούν μια μετατόπιση των 
παραδοσιακών αντιλήψεων για τη βελτίωση των σχολείων. Συγκεκριμένα η έννοια-
κλειδί της «διασφάλισης της ποιότητας», σημαίνει την έμφαση στις διαδικασίες που 
λαμβάνουν χώρα εντός των σχολείων και των σχέσεών τους με τις μεταβλητές των 
εισροών / εκροών, αντί των παραδοσιακών γραφειοκρατικών μορφών ελέγχου των 
αποτελεσμάτων σε σχέση με τα κεντρικά πρότυπα. Η απόδοση λόγου των σχολείων 
αποκτά επίσης κεντρική σημασία. Αναφέρεται στη λογοδοσία του σχολείου απέναντι 
στους αποδέκτες του εκπαιδευτικού προϊόντος ως προς τα μορφωτικά επιτεύγματα 
των σχολείων. Στα αξιολογικά μοντέλα της ποιότητας της εκπαίδευσης (Cheng,
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προηγούμενες καταστάσεις οι οποίες αναμένεται να καλλιεργήσουν το αποτέλεσμα. 
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των αξιολογικών μοντέλων της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
(Cheng, 1993:11)

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Ένα σχολείο έχει 
ποιότητα αν…

Το μοντέλο είναι χρήσιμο 
όταν…

Μοντέλο-στόχος μπορεί να επιτύχει τους 
καθορισμένους του 
στόχους 

οι στόχοι είναι καθαροί, 
ομόφωνοι, χρονικά 
περιορισμένοι και 
μετρήσιμοι

Μοντέλο-αρμονικής 
διάταξης των πόρων

μπορεί να αποκτήσει 
τους αναγκαίους πόρους 
και εισαγωγές 

υπάρχει μια καθαρή σχέση 
μεταξύ εισαγωγών και 
αποτελεσμάτων

Μοντέλο - εσωτερικής 
διαδικασίας

η σχολική διαδικασία 
είναι στρωτή και υγιής 

υπάρχει μια διαυγής σχέση 
μεταξύ της σχολικής 
διαδικασίας και των 
αποτελεσμάτων

Μοντέλο-ικανοποίησης 
των εμπλεκόμενων στον 
οργανισμό

όλοι οι ισχυροί άνθρωποι 
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τουλάχιστον 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Οι «δείκτες ποιότητας» του σχολικού έργου, όπως υποδηλώνει και η ονομασία τους, 
θέλουν να ανιχνεύσουν την ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. 
Παρακάτω παρατίθενται οι 17 δείκτες ποιότητας, σύμφωνα με το Υπουργείο 
Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όπως καταγράφονται στον 
οδηγό αποτίμησης και σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα 
(Ανδρεαδάκης, 2006).
Α. Διαχείριση και Αξιοποίηση Πόρων

1. Υλικοτεχνική υποδομή 
2. Ανθρώπινο δυναμικό
3. Οργάνωση της σχολικής ζωής
4. Μέσα διδασκαλίας (διδακτικό υλικό) 

Β. Σχέσεις - Κλίμα
5. Φυσιογνωμία σχολικής μονάδας 
6. Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών 
7. Σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών 
8. Σχέσεις μαθητών μεταξύ τους 
9. Σχέση σχολείου – οικογένειας 
10. Σχέση σχολείου με το θεσμικό του περιβάλλον 

Γ. Εκπαιδευτικές Διαδικασίες
11. Διδασκαλία 
12. Μάθηση 
13. Αξιολόγηση 

Δ. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα
14. Φοίτηση 
15. Επιδόσεις και πρόοδος 
16. Συναισθηματική ανάπτυξη 
17. Επαγγελματική – ακαδημαϊκή εξέλιξη 

4 Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της εκπαίδευσης – Η έννοια 
του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Μετά την μεταπολεμική περίοδο ο όρος οικονομική ανάπτυξη 
χρησιμοποιήθηκε ως συνώνυμος του όρου μεγέθυνση, γιατί όπως υποστηρίζει ο 
Ρέππας (Σαïτη, 2000), στόχος της αναπτυξιακής προσπάθειας ήταν η αύξηση του 
ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν). Παράλληλα, ηκοινωνική ανάπτυξη, η ευημερία 
μιας κοινωνίας, είναι στενά συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη, μια και μέσου 
αυτής επιλύονται πολλά κοινωνικά φαινόμενα, ισορροπούν τα κοινωνικά 
συμφέροντα, αποφεύγονται συγκρούσεις και αναζητείται μια νέα ποιότητα ζωής 
(Κουτσουμάρης, 1993)

Έτσι η έννοια της ανάπτυξης όσο απομακρύνεται από την οικονομική της 
διάσταση τόσο τείνει να ταυτιστεί με τον όρο εκσυγχρονισμός, ο οποίος έχει 
περισσότερο κοινωνική και λιγότερο οικονομική σημασία, αφού αναφέρεται στις 
κοινωνικές αλλαγές, που παρατηρούνται στην αναπτυξιακή πορεία μιας χώρας. Η 
οικονομία μιας χώρας εξαρτάται από τους διαθέσιμους συντελεστές παραγωγής που 
αποτελούν και τις εισροές της οικονομίας. Οι συντελεστές  αυτοί μπορούν να 
ταξινομηθούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: την εργασία, το κεφάλαιο, το έδαφος 
και την επιχειρηματικότητα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και οι άυλοι συντελεστές 
που έχουν και αυτοί παραγωγικό αποτέλεσμα. Ένας τέτοιος συντελεστής είναι η 
μόρφωση που αποκτάται από τις τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης καθώς 
επίσης και οι καινοτομίες και οι ιδέες.

 
 

Στη δεκαετία του 1960 αναζητήθηκαν νέοι συντελεστές οι οποίοι συνδύαζαν 
την ανάπτυξη με τα επιτεύγματα του ανθρώπινου μυαλού και συγκεκριμένα με το 
ανθρώπινο κεφάλαιο ή ακόμα και με τις ιδέες, τις πληροφορίες και την καινοτομία. 
Αναπτύχθηκε έτσι η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, η οποία ως βασική πηγή 
πλούτου για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας θεωρεί το άτομο και θέτει ως αρχή 
πως κάθε άτομο θέλει να αυξήσει τα εισοδήματά του, επενδύοντας στον εαυτό του, 
στην εκπαίδευσή του και στην υγεία του, για να αποδώσει αυτό το κεφάλαιο έσοδα 
περισσότερα από τα έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί. 

Ανθρώπινο κεφάλαιο (ατομικό ανθρώπινο κεφάλαιο) θεωρείται το σύνολο της 
σοφίας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ταλέντων και των εμπνεύσεων που 
οδηγούν σε καινοτομίες ή καθιστούν δυνατή την ανταπόκριση του ατόμου σε 
μεγάλους στόχους (Ψαχαρόπουλος,1999.Φώκιαλη, 2010 ). Αποτελεί «προσόν» και 
«περιουσιακό στοιχείο» που δεν μεταβιβάζεται και συνοδεύει πάντα το άτομο που το 
κατέχει (Malhorta,2000.Φώκιαλη,2010).Ευρύτερη έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου 
είναι το μορφωτικό κεφάλαιο το οποίο περικλείει την έννοια του ανθρώπινου 
κεφαλαίου, αλλά έχει και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την ανάπτυξη. 

Ο Tyier(1971)υποστηρίζει ότι ένα έθνος το οποίο δεν επενδύει στους 
ανθρώπους, θα υποφέρει στο μέλλον, θεωρώντας ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι 
είδος εθνικής επένδυσης που συμβάλλει στην κοινωνική και ατομική ευημερία, 
αποτελώντας τη βάση της οικονομικής ανάπτυξης, μια και η υλική ευημερία μπορεί 
να αντικατασταθεί από μια φυσική καταστροφή, οι ιδέες όμως δεν μπορούν να 
χαθούν και το φυσικό κεφάλαιο μπορεί να αντικατασταθεί αν οι ιδέες και η 
κατανόηση παραμένουν σημαντικές (Σαϊτη, 2000). Κλειδιά στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
είναι η εκπαίδευση, η επιμόρφωση και οι εμπειρίες του κάθε ατόμου. Πολλοί 
συγγραφείς όπως ο AdamSmith (1776), oAlfredMarshall (1910) υποστήριξαν ότι οι 
άνθρωποι επενδύουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, για να συγκεντρώσουν ένα 
απόθεμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που μπορεί να αποφέρει μακροπρόθεσμες 
αποδόσεις, ωφελώντας τις εθνικές οικονομίες και ενισχύοντας την οικονομική 
ανάπτυξη (ΟΟΣΑ,2007). 

4.1. Δείκτες κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης

Η οικονομική ανάπτυξη από πρακτικής σημασίας συμβάλλει στην ανάπτυξη 
της ανθρώπινης ευημερίας. Από πολύ νωρίς προσπάθησαν οι οικονομολόγοι να 
προσεγγίσουν την οικονομική ανάπτυξη με απλά και σύνθετα μεγέθη, τους δείκτες 
ανάπτυξης, οι οποίοι έχουν οικονομικό περιεχόμενο και παρέχουν ένα μέτρο 
σύγκρισης και ποσοτικής μέτρησης της ανάπτυξης. Οι δείκτες αυτοί είναι:
 Ο Δείκτης Ανθρώπινης ανάπτυξης, χρησιμοποιείται από το 1990, από το 

Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών.
 O Δείκτης Ανθρώπινης Φτώχειας που λαμβάνει υπόψη την πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, σε ασφαλή τρόφιμα, σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.
 Ο Δείκτης του ευτυχισμένου πλανήτη, ο Δείκτης Ισοτιμίας των Φύλων, ευρεία 

χρήση του οποίου κάνει η UNESCO για να στηρίξει τις προσπάθειες περιορισμού 
των έμφυλων ανισοτήτων στη Α/θνια και Β/θμια Εκπαίδευση και να 
αντιμετωπίσει τις δυσκολίες πρόσβασης των κοριτσιών στις χώρες του τρίτου 
κόσμου.

 Ο Δείκτης Φυσικής Ποιότητας της ζωής, οι δείκτες αειφόρουανάπτυξης.
 Δείκτες εκπαίδευσης όπως:
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είδος εθνικής επένδυσης που συμβάλλει στην κοινωνική και ατομική ευημερία, 
αποτελώντας τη βάση της οικονομικής ανάπτυξης, μια και η υλική ευημερία μπορεί 
να αντικατασταθεί από μια φυσική καταστροφή, οι ιδέες όμως δεν μπορούν να 
χαθούν και το φυσικό κεφάλαιο μπορεί να αντικατασταθεί αν οι ιδέες και η 
κατανόηση παραμένουν σημαντικές (Σαϊτη, 2000). Κλειδιά στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
είναι η εκπαίδευση, η επιμόρφωση και οι εμπειρίες του κάθε ατόμου. Πολλοί 
συγγραφείς όπως ο AdamSmith (1776), oAlfredMarshall (1910) υποστήριξαν ότι οι 
άνθρωποι επενδύουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, για να συγκεντρώσουν ένα 
απόθεμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που μπορεί να αποφέρει μακροπρόθεσμες 
αποδόσεις, ωφελώντας τις εθνικές οικονομίες και ενισχύοντας την οικονομική 
ανάπτυξη (ΟΟΣΑ,2007). 

4.1. Δείκτες κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης

Η οικονομική ανάπτυξη από πρακτικής σημασίας συμβάλλει στην ανάπτυξη 
της ανθρώπινης ευημερίας. Από πολύ νωρίς προσπάθησαν οι οικονομολόγοι να 
προσεγγίσουν την οικονομική ανάπτυξη με απλά και σύνθετα μεγέθη, τους δείκτες 
ανάπτυξης, οι οποίοι έχουν οικονομικό περιεχόμενο και παρέχουν ένα μέτρο 
σύγκρισης και ποσοτικής μέτρησης της ανάπτυξης. Οι δείκτες αυτοί είναι:
 Ο Δείκτης Ανθρώπινης ανάπτυξης, χρησιμοποιείται από το 1990, από το 

Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών.
 O Δείκτης Ανθρώπινης Φτώχειας που λαμβάνει υπόψη την πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, σε ασφαλή τρόφιμα, σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.
 Ο Δείκτης του ευτυχισμένου πλανήτη, ο Δείκτης Ισοτιμίας των Φύλων, ευρεία 

χρήση του οποίου κάνει η UNESCO για να στηρίξει τις προσπάθειες περιορισμού 
των έμφυλων ανισοτήτων στη Α/θνια και Β/θμια Εκπαίδευση και να 
αντιμετωπίσει τις δυσκολίες πρόσβασης των κοριτσιών στις χώρες του τρίτου 
κόσμου.

 Ο Δείκτης Φυσικής Ποιότητας της ζωής, οι δείκτες αειφόρουανάπτυξης.
 Δείκτες εκπαίδευσης όπως:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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o τα έτη σπουδών: Υποστηρίχθηκε ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε 
ποσοτικά τη μόρφωση με κριτήριο τα έτη που αφιερώνει το άτομο στην 
εκπαίδευση. 

o Δείκτες της δημόσιας εκπαιδευτικής δαπάνης ανά εκπαιδευόμενο για όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης: 

o Δείκτης επένδυσης στην εκπαίδευση ποσοστού %της Δημόσιας Δαπάνης:
o Δείκτης Αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικούς 

4.2. Αποτελέσματα της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη
Η συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη έχει μελετηθεί από 

πληθώρα οικονομολόγων που εστιάζονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι 
περισσότερες μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση του μορφωτικού 
επιπέδου μιας κοινωνίας σχετίζεται θετικά με την οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε 
χώρες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή με χαμηλό εισόδημα. Σε γενικές γραμμές 
έχει υποστηριχθεί ότι η εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει την εισοδηματική 
ανισότητα. Χώρες που επενδύουν περισσότερα χρήματα στη δημόσια εκπαίδευση 
έχουν χαμηλότερη εισοδηματική ανισότητα μακροπρόθεσμα. Αυτό αποδεικνύει ότι η 
διανομή περισσότερων πηγών στη δημόσια εκπαίδευση αποτελεί αποδοτική πολιτική 
που συμβάλλει στη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας, ενώ η εκπαίδευση και η 
τεχνολογική πρόοδος έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας καθώς λειτουργούν συμπληρωματικά. (Sylwester, 2002).

Τα οικονομικά και άλλα οφέλη που μπορεί να έχει ένα άτομο επενδύοντας 
στην εκπαίδευση του αναφέρονται με τον όρο «απόδοση στην εκπαίδευση». Τα 
οφέλη μπορεί να είναι είτε η αύξηση των πιθανοτήτων εύρεσης εργασίας είτε η 
διεκδίκηση υψηλότερων μισθών. Η επένδυση στην εκπαίδευση μπορεί να γίνει είτε 
από το ίδιο το άτομο είτε από δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα είτε από συνδυασμό αυτών 
των δύο. Η απόδοση, λοιπόν, στην εκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης 
αποτελεσματικότητας των διάφορων συστημάτων χρηματοδότησης της εκπαίδευσης. 

5 Οικονομική κρίση και εκπαίδευση
Σε όλη τη διάρκεια που ακολούθησε μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

διαπιστώνεται μια γενικευμένη αύξηση στη ζήτηση για εκπαίδευση σε όλες σχεδόν 
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Οι σπουδές αποτελούν ελκυστική διέξοδο για πολλούς 
λόγους όπως είναι ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και φιλοδοξιών αλλά και για 
οικονομικά κίνητρα όπως  η προσδοκία υψηλότερων αποδοχών κατά τη διάρκεια της 
ζωής, ο μειωμένος κίνδυνος ανεργίας, οι καλύτερες συνθήκες εργασίας κ.ά.

Κατά τον Θεοδώρου Οικονομική κρίση ορίζεται ως τo φαινόμενο κατά το 
οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή μείωση της 
οικονομικής της δραστηριότητας. Αναφερόμαστε επομένως σε όλα τα 
μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως την απασχόληση, το εθνικό προϊόν, 
τις τιμές, τις επενδύσεις κ.λπ. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
διαφοροποιούνται όχι μόνο μεταξύ των χωρών, όπου οι χώρες χαμηλής και μέσης 
ανάπτυξης πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις αναπτυγμένες χώρες, αλλά και 
στο εσωτερικό των χωρών, έτσι ώστε οι χειρώνακτες εργάτες και τα άτομα με χαμηλή 
εκπαίδευση να υφίστανται τις πλέον δυσμενείς επιπτώσεις σε σχέση με τα άτομα 
υψηλής εκπαίδευσης της μεσαίας και ανώτερης τάξης.

Η εκπαίδευση επανέρχεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού προβληματισμού 
σήμερα που η οικονομική κρίση τείνει να λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας. Σύμφωνα 
με τον ΟΟΣΑ “η εκπαίδευση είναι ασπίδα σε καιρό οικονομικής κρίσης”. Το 2009, το 

 
 

ποσοστό ανεργίας στους πτυχιούχους AEI έμεινε σταθερό στο 4,4% στο σύνολο των 
χωρών του ΟΟΣΑ, ενώ αυτών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 11,5%, έναντι 8,7% το 
2008. Τουλάχιστον το ήμισυ των νέων ηλικίας 15 έως 19 ετών που δεν πήγαν στο 
σχολείο είναι άνεργοι ή ανενεργοί.

Η εκπαίδευση συνιστά «μια καλή προστασία κατά της ανεργίας και βελτιώνει 
την πιθανότητα διατήρησης της θέσης εργασίας σε καιρό οικονομικής κρίσης», 
αποκαλύπτειο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κατά 
τη δημοσιοποίηση της ετήσιας έκθεσής του υπό τον τίτλο «Τα βλέμματα στην 
εκπαίδευση».«Η κρίση υπογραμμίζει τη σημασία των σπουδών», επιμένει ο 
οργανισμός αναφερόμενος στην οικονομική θύελλα που ξέσπασε το 2008 κι ενώ οι 
φόβοι μιας νέας ύφεσης της οικονομίας και η παρατεταμένη κρίση στη ζώνη του 
ευρώ βαρύνουν την αγορά εργασίας και την απασχόληση. 

Αναφορικά με τη χώρα μας είναι σαφές ότι η φτώχεια, η ανεργία, η 
αυξανόμενη αποστέρηση εισοδημάτων οξύνουν με ραγδαίους ρυθμούς τις κοινωνικές 
ανισότητες στην εκπαίδευση, αφού η πρόσβαση στα εκπαιδευτικά αγαθά  γίνεται όλο 
και πιο δύσκολη για τους μη έχοντες. Αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι σήμερα ένα 
μεγάλο ποσοστό δαπανών για την εκπαίδευση (πάνω από 4,5 δισ.) καταβάλλονταν 
ετησίως από τους ιδιωτικούς οικογενειακούς προϋπολογισμούς για αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών, υπό τις σημερινές συνθήκες, ακόμα και αυτό το κοινωνικά παράδοξο δεν 
θα μπορεί να συμβάλει στη «μερική κάλυψη» του έτσι κι αλλιώς υπαρκτού 
ελλείμματος της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στη χώρα μας το 2009, δηλαδή όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση, άνεργοι 
ήταν το 6,7% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ηλικιακών 
ομάδων. Αντίθετα, πολύ υψηλότερα ήταν τα ποσοστά ανεργίας στους αποφοίτους 
λυκείου και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (9,2%) και τους αποφοίτους 
γυμνασίου (8,8%). Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έκθεση Educationat a 
Glance (2011), που δημοσιοποίησε ο ΟΟΣΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το διεθνή διαγωνισμό PISA, που έγινε το 2009, ένας 
στους πέντε Έλληνες μαθητές διαβάζοντας ένα κείμενο δεν μπορεί να αναγνωρίσει το 
κύριο θέμα του, να εντοπίσει με σαφήνεια διατυπωμένη πληροφορία, να κάνει μια 
απλή συσχέτιση ανάμεσα στις πληροφορίες του κειμένου και σε κοινές, καθημερινές 
γνώσεις. Συγκεκριμένα, το 21,3% βρέθηκε κάτω από το επίπεδο 2 (με ανώτατο το 6), 
που θεωρείται το βασικό κατώφλι για την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Ακόμη χειρότερα, ένας στους δύο Έλληνες μαθητές (46,9%) δεν ξεπέρασε τη 
βαθμολογική βάση στην κατανόηση κειμένων.Παρά τις χαμηλές επιδόσεις, η Ελλάδα 
έχει ένα από τα υψηλότερα μισθολογικά κόστη ανά μαθητή.

6 Προτάσεις

6.1 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το 

παγκόσμιο εκπαιδευτικό σύστημα μια και καλύπτει τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις 
της εποχής. Οι ανάγκες αυτές είναι οικονομικές, πολιτιστικές, κοινωνικοπολιτικές και 
τεχνολογικές. Η αναμφισβήτητη αυξανόμενη ζήτηση για εκπαίδευση από ανθρώπους 
κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποσότητα γνώσης 
που παράγεται συνεχώς πιέζουν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης σπουδών από 
απόσταση. Το ισχυρό όπλο της εκπαίδευσης από απόσταση είναι ότι αποτελεί τη 
μόνη μορφή και μέθοδο εκπαίδευσης που φιλοδοξεί και μπορεί να προσφέρει 
ταυτόχρονα «την κατάλληλη πληροφορία, στους κατάλληλους ανθρώπους, την 
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o τα έτη σπουδών: Υποστηρίχθηκε ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε 
ποσοτικά τη μόρφωση με κριτήριο τα έτη που αφιερώνει το άτομο στην 
εκπαίδευση. 

o Δείκτες της δημόσιας εκπαιδευτικής δαπάνης ανά εκπαιδευόμενο για όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης: 

o Δείκτης επένδυσης στην εκπαίδευση ποσοστού %της Δημόσιας Δαπάνης:
o Δείκτης Αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικούς 

4.2. Αποτελέσματα της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη
Η συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη έχει μελετηθεί από 

πληθώρα οικονομολόγων που εστιάζονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι 
περισσότερες μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση του μορφωτικού 
επιπέδου μιας κοινωνίας σχετίζεται θετικά με την οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε 
χώρες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή με χαμηλό εισόδημα. Σε γενικές γραμμές 
έχει υποστηριχθεί ότι η εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει την εισοδηματική 
ανισότητα. Χώρες που επενδύουν περισσότερα χρήματα στη δημόσια εκπαίδευση 
έχουν χαμηλότερη εισοδηματική ανισότητα μακροπρόθεσμα. Αυτό αποδεικνύει ότι η 
διανομή περισσότερων πηγών στη δημόσια εκπαίδευση αποτελεί αποδοτική πολιτική 
που συμβάλλει στη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας, ενώ η εκπαίδευση και η 
τεχνολογική πρόοδος έχουν σημαντική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας καθώς λειτουργούν συμπληρωματικά. (Sylwester, 2002).

Τα οικονομικά και άλλα οφέλη που μπορεί να έχει ένα άτομο επενδύοντας 
στην εκπαίδευση του αναφέρονται με τον όρο «απόδοση στην εκπαίδευση». Τα 
οφέλη μπορεί να είναι είτε η αύξηση των πιθανοτήτων εύρεσης εργασίας είτε η 
διεκδίκηση υψηλότερων μισθών. Η επένδυση στην εκπαίδευση μπορεί να γίνει είτε 
από το ίδιο το άτομο είτε από δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα είτε από συνδυασμό αυτών 
των δύο. Η απόδοση, λοιπόν, στην εκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης 
αποτελεσματικότητας των διάφορων συστημάτων χρηματοδότησης της εκπαίδευσης. 

5 Οικονομική κρίση και εκπαίδευση
Σε όλη τη διάρκεια που ακολούθησε μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

διαπιστώνεται μια γενικευμένη αύξηση στη ζήτηση για εκπαίδευση σε όλες σχεδόν 
τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Οι σπουδές αποτελούν ελκυστική διέξοδο για πολλούς 
λόγους όπως είναι ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και φιλοδοξιών αλλά και για 
οικονομικά κίνητρα όπως  η προσδοκία υψηλότερων αποδοχών κατά τη διάρκεια της 
ζωής, ο μειωμένος κίνδυνος ανεργίας, οι καλύτερες συνθήκες εργασίας κ.ά.

Κατά τον Θεοδώρου Οικονομική κρίση ορίζεται ως τo φαινόμενο κατά το 
οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή μείωση της 
οικονομικής της δραστηριότητας. Αναφερόμαστε επομένως σε όλα τα 
μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως την απασχόληση, το εθνικό προϊόν, 
τις τιμές, τις επενδύσεις κ.λπ. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
διαφοροποιούνται όχι μόνο μεταξύ των χωρών, όπου οι χώρες χαμηλής και μέσης 
ανάπτυξης πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις αναπτυγμένες χώρες, αλλά και 
στο εσωτερικό των χωρών, έτσι ώστε οι χειρώνακτες εργάτες και τα άτομα με χαμηλή 
εκπαίδευση να υφίστανται τις πλέον δυσμενείς επιπτώσεις σε σχέση με τα άτομα 
υψηλής εκπαίδευσης της μεσαίας και ανώτερης τάξης.

Η εκπαίδευση επανέρχεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού προβληματισμού 
σήμερα που η οικονομική κρίση τείνει να λάβει διαστάσεις χιονοστιβάδας. Σύμφωνα 
με τον ΟΟΣΑ “η εκπαίδευση είναι ασπίδα σε καιρό οικονομικής κρίσης”. Το 2009, το 

 
 

ποσοστό ανεργίας στους πτυχιούχους AEI έμεινε σταθερό στο 4,4% στο σύνολο των 
χωρών του ΟΟΣΑ, ενώ αυτών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 11,5%, έναντι 8,7% το 
2008. Τουλάχιστον το ήμισυ των νέων ηλικίας 15 έως 19 ετών που δεν πήγαν στο 
σχολείο είναι άνεργοι ή ανενεργοί.

Η εκπαίδευση συνιστά «μια καλή προστασία κατά της ανεργίας και βελτιώνει 
την πιθανότητα διατήρησης της θέσης εργασίας σε καιρό οικονομικής κρίσης», 
αποκαλύπτειο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κατά 
τη δημοσιοποίηση της ετήσιας έκθεσής του υπό τον τίτλο «Τα βλέμματα στην 
εκπαίδευση».«Η κρίση υπογραμμίζει τη σημασία των σπουδών», επιμένει ο 
οργανισμός αναφερόμενος στην οικονομική θύελλα που ξέσπασε το 2008 κι ενώ οι 
φόβοι μιας νέας ύφεσης της οικονομίας και η παρατεταμένη κρίση στη ζώνη του 
ευρώ βαρύνουν την αγορά εργασίας και την απασχόληση. 

Αναφορικά με τη χώρα μας είναι σαφές ότι η φτώχεια, η ανεργία, η 
αυξανόμενη αποστέρηση εισοδημάτων οξύνουν με ραγδαίους ρυθμούς τις κοινωνικές 
ανισότητες στην εκπαίδευση, αφού η πρόσβαση στα εκπαιδευτικά αγαθά  γίνεται όλο 
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μεγάλο ποσοστό δαπανών για την εκπαίδευση (πάνω από 4,5 δισ.) καταβάλλονταν 
ετησίως από τους ιδιωτικούς οικογενειακούς προϋπολογισμούς για αγορά αγαθών και 
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κατάλληλη στιγμή». (Κόκκινος, 2005). Με τις βασικές αρχές της ενεργητικής 
συμμετοχής, της διερευνητικής πορείας προς τη γνώση, της συλλογικότητας, της 
συμμετοχής, της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής εμπειριών, οι οποίες διέπουν 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση η πρόκληση της επικράτησης και της καθιέρωσής της 
είναι ξεκάθαρη.

6.2 Συνεργασία φορέων εκπαίδευσης με σκοπό την άμεση αξιοποίηση ιδεών και 
ανθρώπινου δυναμικού

Στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) που έχουν δημιουργηθεί 
τα τελευταία χρόνια οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διαπρέπουν. Το ερώτημα είναι αν 
μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλο αυτό το δυναμικό και να παράγουμε καινούργια 
προϊόντα, που να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της χώρας. (Μπαγιάτης, 2010). 
Μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες με μικρή ανταπόκριση και αντίστοιχη 
επιτυχία είτε από μεμονωμένους νέους επιστήμονες, κυρίως στον χώρο της 
Πληροφορικής, που δεν χρειάζεται  μεγάλο κεφάλαιο για το ξεκίνημα μιας 
επιχείρησης, είτε από το κράτος. Όμως οι περισσότερες από αυτές απαιτούν μεγάλα 
κεφάλαια για να ξεκινήσουν. Εδώ λοιπόν χρειάζεται το πάντρεμα του 
επιχειρηματικού κόσμου με τα ΑΕΙ - ΤΕΙ - κάτι που στο εξωτερικό είναι ευρέως 
διαδεδομένο - και που θα γεννήσει νέες επιχειρήσεις, με πρωτοποριακά προϊόντα, με 
νέες θέσεις εργασίας κτλ. Τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Ανάπτυξης δεν έχουν 
παρά να τολμήσουν μια τέτοια συνεργασία, να δημιουργήσουν το κατάλληλο νομικό 
πλαίσιο συνεργασίας, να θεσμοθετήσουν τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις, να ρυθμίσουν 
τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τους επιστήμονες και τα ΑΕΙ - ΤΕΙ, αφού οι ιδέες, 
οι άνθρωποι και τα εργαστήρια υπάρχουν. 

7 Ποιοτικότερη εκπαίδευση
«Κυρίαρχα στοιχεία της Παιδείας, διάχυτα σε όλα τα πεδία και τα επίπεδα της 

εκπαίδευσης, πρέπει να είναι οι αρχές, οι αξίες και τα ιδανικά, ό,τι ανεβάζει τον 
άνθρωπο, ό,τι στηρίζει µια κοινωνία, ό,τι συνέχει έναν λαό. Η πρόκληση, που µπορεί 
να βγει µέσα από τα δεινά της κρίσης ως πνευµατική κάθαρση είναι µια νέα Παιδεία 
της ουσίας από ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που θα µας «ξεβολέψει»  όλους –
δασκάλους, µαθητές, γονείς, πανεπιστήµια, πολιτεία – µε ριζικές αλλαγές οι οποίες 
θα µετατρέψουν την απόκτηση Παιδείας από αγγαρεία σε απόλαυση, από µια 
χρηστική αντίληψη της Παιδείας ως απλής πύλης εισόδου στα πανεπιστήµια  σε µια 
πηγή αυτογνωσίας, καλλιέργειας και ανθρωπιάς. Μόνο τότε θα επιτύχουμε τον 
πραγματικό στόχο της εκπαίδευσης που είναι  µια  πραγµατική µόρφωση της 
προσωπικότητας των νέων ανθρώπων, µία αληθινή καλλιέργεια, µία Παιδεία ουσίας, 
µία Παιδεία ποιοτικής ζωής». (Μπαμπινιώτης, 2011)
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Περίληψη

Στόχος της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης επικοινωνίας των 
διευθυντών των σχολικών μονάδων με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, καθώς και η σημασία 
της στη δημιουργία βέλτιστου επικοινωνιακού κλίματος στη σχολική μονάδα. Από την επισκόπηση 
της ξένης και της ελληνικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, φάνηκε ότι το ζήτημα της 
επικοινωνίας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού οργανισμού είναι ευρύ και έχει πολλές διαστάσεις. 
Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ο Διευθυντής αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόσωπο ως προς την 
επικοινωνία στο σχολικό οργανισμό, που επηρεάζει τις σχέσεις που διαμορφώνονται σε αυτόν. 
Στηριζόμενοι στα εργαλεία της ποιοτικής μεθοδολογίας επιχειρήσαμε να συλλάβουμε και να 
αναλύσουμε τη διαδικασία, όπως αυτή εξελίσσεται στη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση. 
Κινούμενοι, αρχικά, στο θεωρητικό πλαίσιο εξετάστηκε η έννοια, το περιεχόμενο, οι διαστάσεις, τα 
στοιχεία και τα μέσα της επικοινωνίας ως διαδικασία. Ενδιαφέρον έχει να διερευνηθεί αν και πώς ο 
Διευθυντής, ως φορέας και εκφραστής της δυναμικής και του κλίματος του εκπαιδευτικού 
οργανισμού, προσεγγίζει με τέτοιο τρόπο τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να διαμορφωθεί θετικό 
επικοινωνιακό κλίμα. Έτσι η ερευνητική μας προσπάθεια αφορά την επικοινωνία και τη σημασία 
αυτής μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό, καθώς οι Διευθυντές καθημερινά συνδιαλέγονται με 
τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Για το σκοπό αυτό απευθυνθήκαμε με τα ερευνητικά 
εργαλεία της συνέντευξης και της παρατήρησης σε Διευθυντές πολυθέσιων σχολικών μονάδων της 
Αχαΐας κατά το σχολικό έτος 2014-15.

Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν και που αντιμετωπίστηκαν στο μέτρο του δυνατού χάρη 
στη φιλική συνεργασία των συναδέλφων εκπαιδευτικών, συνελέγησαν τα ερευνητικά δεδομένα, τα 
οποία βοήθησαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων που ευελπιστούμε να καταστούν βοηθητικά, τόσο 
θεωρητικά όσο και μεθοδολογικά για τη διερεύνηση του ζητήματος. Θεωρούμε πως η διαδικασία 
της επικοινωνίας μεταξύ Διευθυντή και εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα από την σκοπιά της 
ποιοτικής μεθοδολογίας μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση ενός, όπως έχει 
αποδειχθεί, πολύπλοκου εκπαιδευτικού και εργασιακού ζητήματος.



69

 
 

Mπαμπινιώτης, Γ. (2011). Έχει μέλλον η Παιδεία µας; Το ΒΗΜΑ, Νέες 
Εποχές, Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
www.babiniotis.gr/wmt/.../index.php?lid...

Νόμος 2525/1997, άρθρο 8, παρ.1.
Νόμος 2986/2002, άρθρο 4, παρ.1.
ΟΟΣΑ Διεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή μας.

2007 www.oced.org/bookshop
Σαϊτη, Ά. (2000).Εκπαίδευση και οικονομία. Αθήνα: Τυπωθήτω
Τσιλιμίγκρα, Μ.(χ.χ.). Ανακτημένο στις 21-2-2012  από το δικτυακό τόπο  

http://idec.gr/iier/new/metanasteusi.pdf
Φώκιαλη, Π. (2010). Διαστάσεις κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στην  

εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο
Φώκιαλη, Π.(2011).Οικονομικά θέματα στην εκπαίδευση. Σημειώσεις. 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ρόδος
Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999), Οικονομική της εκπαίδευσης. Αθήνα: Παπαζήση.

 

Ξενόγλωσση 
Cheng, C. (1993). Conceptualizationandmeasurement of school effectiveness: 

An organizational perspective. Paper presented at AERA annual meeting, Atlanda, 
CA.

Garcia-Mainar&Montuenga-Gomez (2005).Education returns of wage earners 
and self-employed workers: Portugal vs. Spain

MacBeath, J. (2001). Η αυτοαξιολόγηση στο σχολείο: ουτοπία και πράξη (Χ. 
Δούκας & Ζ. Πολυμεροπούλου, Μετάφρ.). Αθήνα: ΕλληνικάΓράμματα.

Sammons, P. (1999). School effectiveness: Coming of age in the twenty-first 
century.Lisse: Swets&Zeitlinger. 

Scheerens, J., Bosker, R. (1997). The foundations of educational 
effectiveness.Creat Britain: Pergamon.

Sylwester, (2002).School Resources and Educational Outcomes in Developing 
Countries: A Review of the Literature from 1990 to 2010

Η διερεύνηση της επικοινωνίας των διευθυντών με τους εκπαιδευτικούς 
μέσα

στη σχολική μονάδα
 

Αγαθή Ρογδάκη
Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε.

Μπενετάτου Ελένη
Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Περίληψη

Στόχος της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης επικοινωνίας των 
διευθυντών των σχολικών μονάδων με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, καθώς και η σημασία 
της στη δημιουργία βέλτιστου επικοινωνιακού κλίματος στη σχολική μονάδα. Από την επισκόπηση 
της ξένης και της ελληνικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, φάνηκε ότι το ζήτημα της 
επικοινωνίας στα πλαίσια του εκπαιδευτικού οργανισμού είναι ευρύ και έχει πολλές διαστάσεις. 
Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ο Διευθυντής αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόσωπο ως προς την 
επικοινωνία στο σχολικό οργανισμό, που επηρεάζει τις σχέσεις που διαμορφώνονται σε αυτόν. 
Στηριζόμενοι στα εργαλεία της ποιοτικής μεθοδολογίας επιχειρήσαμε να συλλάβουμε και να 
αναλύσουμε τη διαδικασία, όπως αυτή εξελίσσεται στη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση. 
Κινούμενοι, αρχικά, στο θεωρητικό πλαίσιο εξετάστηκε η έννοια, το περιεχόμενο, οι διαστάσεις, τα 
στοιχεία και τα μέσα της επικοινωνίας ως διαδικασία. Ενδιαφέρον έχει να διερευνηθεί αν και πώς ο 
Διευθυντής, ως φορέας και εκφραστής της δυναμικής και του κλίματος του εκπαιδευτικού 
οργανισμού, προσεγγίζει με τέτοιο τρόπο τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να διαμορφωθεί θετικό 
επικοινωνιακό κλίμα. Έτσι η ερευνητική μας προσπάθεια αφορά την επικοινωνία και τη σημασία 
αυτής μέσα στον εκπαιδευτικό οργανισμό, καθώς οι Διευθυντές καθημερινά συνδιαλέγονται με 
τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Για το σκοπό αυτό απευθυνθήκαμε με τα ερευνητικά 
εργαλεία της συνέντευξης και της παρατήρησης σε Διευθυντές πολυθέσιων σχολικών μονάδων της 
Αχαΐας κατά το σχολικό έτος 2014-15.

Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν και που αντιμετωπίστηκαν στο μέτρο του δυνατού χάρη 
στη φιλική συνεργασία των συναδέλφων εκπαιδευτικών, συνελέγησαν τα ερευνητικά δεδομένα, τα 
οποία βοήθησαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων που ευελπιστούμε να καταστούν βοηθητικά, τόσο 
θεωρητικά όσο και μεθοδολογικά για τη διερεύνηση του ζητήματος. Θεωρούμε πως η διαδικασία 
της επικοινωνίας μεταξύ Διευθυντή και εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα από την σκοπιά της 
ποιοτικής μεθοδολογίας μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση ενός, όπως έχει 
αποδειχθεί, πολύπλοκου εκπαιδευτικού και εργασιακού ζητήματος.

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

70

1 Εισαγωγή

I. Προβληματική της μελέτης
Χαρακτηριστικό στοιχείο κάθε κοινωνίας είναι η επικοινωνία. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει 

πρόοδος και κοινωνικοποίηση. Αποτελεί προϋπόθεση για την εξέλιξη των επιστημών. Διακρίνεται 
σε οποιονδήποτε φορέα ή οργανισμό τόσο για τη δυναμικότητά της όσο και για την ιδιαιτερότητά 
της. Ωστόσο και κάθε σύστημα στηρίζεται στην ανατροφοδότηση (μόνιμη ή τακτική) που του 
παρέχει το κοινωνικό σύνολο καθώς και στην σταθερή επικοινωνία μεταξύ των ομάδων και των 
μελών του. (Πασιαρδής, 2004).

Σύμφωνα με τους Hoy και Miskel (Hoy, Miskel, 2001) η επικοινωνία υπάρχει σε κάθε 
παράμετρο της σχολικής ζωής, είναι ένα από τα σημαντικότερα γνωρίσματα του κοινωνικού 
συστήματος που λέγεται σχολείο, καθώς και έναν από τους βασικούς παράγοντες που βοηθούν στο 
να καλλιεργηθεί ένα θετικό ή αρνητικό κλίμα ως προς τη σχολική μάθηση.

Οι εκπαιδευτικοί για την επίτευξη της διδασκαλίας τους χρησιμοποιούν προφορικά και 
γραπτά μέσα επικοινωνίας. Ενώ σύμφωνα με έρευνες οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι 
«ξοδεύουν» περίπου το 70% του εργάσιμου χρόνου τους για να επικοινωνούν με τους 
προϊσταμένους ή τους υφισταμένους τους. (Πασιαρδής, 2004).

II. Σημαντικότητα της μελέτης
Ο Διευθυντής αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα της διοικητικής ανάπτυξης, όταν κατανέμει 

δίκαια το σχολικό έργο, παρακινεί τους εκπαιδευτικούς να πάρουν πρωτοβουλίες και να 
συμμετάσχουν στη λήψη των αποφάσεων, έχει ανοικτή επικοινωνία και εποικοδομητικό διάλογο με 
το διδακτικό προσωπικό, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο καίρια στην επίτευξη των 
εκπαιδευτικών στόχων που έχει θέσει. (Ανδρουλάκης – Σταμάτης,2009).

III. Περιορισμοί της ερευνητικής προσπάθειας
Η επαγγελματική μας ιδιότητα ήταν ένας από τους λόγους,  που μας έκαναν να επιλέξουμε το 

διευθυντή ως το υποκείμενο της έρευνάς μας αυτής, αφού κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 
μας δραστηριότητας αρκετοί ήταν οι διευθυντές που «συναντήσαμε» και συνεργαστήκαμε.

IV. Ερευνητική υπόθεση
Με την εργασία αυτή προσπαθήσαμε να «μεταφράσουμε» τα θεωρητικά δεδομένα σε 

πραγματικά και να αντιληφθούμε τη σχέση μεταξύ θεωρίας και εμπειρικής πραγματικότητας.
Διατυπώσαμε λοιπόν την εξής υπόθεση έρευνας: «Η επικοινωνία του διευθυντή με τους 
εκπαιδευτικούς διαφοροποιεί ποιοτικά το επικοινωνιακό κλίμα του εκπαιδευτικού οργανισμού».

2 Θεωρητικό Πλαίσιο

I. Η επικοινωνία στον εκπαιδευτικό οργανισμό και η σημασία της
Στο σχολικό χώρο η επικοινωνία ανάμεσα στους διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γονείς, 

ιθύνοντες για τα εκπαιδευτικά θέματα και την εκπαιδευτική πολιτική είναι συνεχής σε καθημερινή 
βάση. Αυτή πραγματοποιείται μέσω των εγκυκλίων από το ΥΠΕΠΘ, των εγγράφων, με 
τηλεφωνήματα από τους προϊσταμένους στους υφισταμένους, με συζητήσεις ανάμεσα σε 
εκπαιδευτικούς και γονείς, διάλογο ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές. (Πασιαρδής,2004)

Συγκεκριμένα με την επικοινωνία υποστηρίζεται η αποτελεσματικότητα όλων των 
λειτουργιών στη διοίκηση της εκπαίδευσης και ειδικότερα:
• Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών επιτυγχάνεται η πιο στενή συνεργασία στον 
οργανισμό.
• Συγκεντρώνονται οι απαραίτητες πληροφορίες από και προς τα πρόσωπα-στελέχη για να 
πάρουν αποφάσεις.
• Αποφεύγονται οι συγχύσεις και οι διενέξεις σχετικά με τις αρμοδιότητες.
• Διαμορφώνεται η στρατηγική και η πολιτική για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού 
οργανισμού.
• Βελτιώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις ανάμεσα στα πρόσωπα όλων των βαθμίδων διοίκησης. 
(Αθανασούλα- Ρέππα κ.ά., 1999)

ΙΙ. Είδη και τρόποι επικοινωνίας στον εκπαιδευτικό οργανισμό

Α. Εσωτερική-Εξωτερική επικοινωνία
Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός ανταλλάσσει πληροφορίες και με το εσωτερικό και με το 

εξωτερικό περιβάλλον. Με τον όρο εσωτερικό περιβάλλον εννοούμε αυτό που ορίζεται από την 
δομή ίδιου του οργανισμού καθιστώντας το διακριτό στο επίπεδο του ενιαίου οργανωτικού 
συνόλου. Επομένως η εσωτερική επικοινωνία ή ενδοϋπηρεσία του οργανισμού με το εκπαιδευτικό, 
βοηθητικό, διοικητικό ή άλλο προσωπικό του.

Ως εξωτερικό περιβάλλον εννοείται αυτό στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός είναι 
αλληλοεξαρτώμενο υποσύστημα άλλων συστημάτων (κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού, κ.α). Η 
εξωτερική επικοινωνία συντελείται μεταξύ των ανθρώπων του εκπαιδευτικού οργανισμού και 
άλλων που ανήκουν αλλού). π.χ η επικοινωνία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού με έναν άλλο, ή με 
επιχειρήσεις ή με άλλους φορείς είναι εξωτερική. (Αθανασούλα- Ρέππα κ.ά., 1999).

Η επικοινωνία αυτή μπορεί να πάρει τη μορφή της γραπτής ή της προφορικής επικοινωνίας.

Β. Ανεπίσημη / άτυπη - Επίσημη / τυπική επικοινωνία
Στην ανεπίσημη-άτυπη επικοινωνία η μετάδοση των πληροφοριών γίνεται έξω από τις 

επίσημες διαδικασίες, έξω από το οργανόγραμμα. Η ροή των πληροφοριών γίνεται υπό τη μορφή 
φημών ή διαδόσεων και δεν είναι πάντοτε ακριβής. Συνυπάρχει με την επίσημη, γίνεται με τον 
προφορικό λόγο και είναι το ίδιο σημαντική με την επίσημη για τον εκπαιδευτικό οργανισμό. Δεν 
μπορεί να ελεγχθεί εύκολα, οι πληροφορίες μεταφέρονται γρήγορα και με ακρίβεια, ενώ 
χρησιμοποιείται για τις προσωπικές ανάγκες πληροφόρησης. Αντίθετα η επίσημη –τυπική 
επικοινωνία ακολουθεί τις ορισμένες από τη διοίκηση διαδικασίες επικοινωνίας. Η ροή της 
πληροφορίας διέρχεται μέσα από την οργανωτική δομή. Ορίζεται από τους νόμους, τα προεδρικά 
διατάγματα, τις εγκυκλίους. Στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς διεξάγεται με αλληλογραφία. 
(Αθανασούλα- Ρέππα κ.ά., 1999).

Γ. Καθοδική – Ανοδική – Οριζόντια Επικοινωνία
Η ροή της επικοινωνίας μπορεί να έχει διάφορες κατευθύνσεις. Μπορεί να κατευθύνεται:
α) από το διευθυντή του εκπαιδευτικού οργανισμού και προς τα κάτω (υποδιευθυντές, 

εκπαιδευτικούς, διοικητικό προσωπικό, μαθητές) οπότε μιλάμε για κάθετη- καθοδική κατεύθυνση 
της επικοινωνίας.

β) από όλους όσους αναφέραμε και προς τα πάνω (τα ανώτερα κλιμάκια), οπότε μιλάμε για 
ανοδική κατεύθυνση.

γ) από τον έναν υποδιευθυντή στον άλλο, οπότε κάνουμε λόγο για οριζόντια κατεύθυνση.
Στην καθοδική κατεύθυνση η επικοινωνία είναι χρονοβόρα και τα μηνύματα δέχονται 

αλλοιώσεις, λόγω των διαδοχικών μεταδόσεων. Με τον τρόπο αυτό τα διευθυντικά στελέχη 
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Συγκεκριμένα με την επικοινωνία υποστηρίζεται η αποτελεσματικότητα όλων των 
λειτουργιών στη διοίκηση της εκπαίδευσης και ειδικότερα:
• Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών επιτυγχάνεται η πιο στενή συνεργασία στον 
οργανισμό.
• Συγκεντρώνονται οι απαραίτητες πληροφορίες από και προς τα πρόσωπα-στελέχη για να 
πάρουν αποφάσεις.
• Αποφεύγονται οι συγχύσεις και οι διενέξεις σχετικά με τις αρμοδιότητες.
• Διαμορφώνεται η στρατηγική και η πολιτική για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού 
οργανισμού.
• Βελτιώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις ανάμεσα στα πρόσωπα όλων των βαθμίδων διοίκησης. 
(Αθανασούλα- Ρέππα κ.ά., 1999)

ΙΙ. Είδη και τρόποι επικοινωνίας στον εκπαιδευτικό οργανισμό

Α. Εσωτερική-Εξωτερική επικοινωνία
Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός ανταλλάσσει πληροφορίες και με το εσωτερικό και με το 

εξωτερικό περιβάλλον. Με τον όρο εσωτερικό περιβάλλον εννοούμε αυτό που ορίζεται από την 
δομή ίδιου του οργανισμού καθιστώντας το διακριτό στο επίπεδο του ενιαίου οργανωτικού 
συνόλου. Επομένως η εσωτερική επικοινωνία ή ενδοϋπηρεσία του οργανισμού με το εκπαιδευτικό, 
βοηθητικό, διοικητικό ή άλλο προσωπικό του.

Ως εξωτερικό περιβάλλον εννοείται αυτό στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός είναι 
αλληλοεξαρτώμενο υποσύστημα άλλων συστημάτων (κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού, κ.α). Η 
εξωτερική επικοινωνία συντελείται μεταξύ των ανθρώπων του εκπαιδευτικού οργανισμού και 
άλλων που ανήκουν αλλού). π.χ η επικοινωνία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού με έναν άλλο, ή με 
επιχειρήσεις ή με άλλους φορείς είναι εξωτερική. (Αθανασούλα- Ρέππα κ.ά., 1999).

Η επικοινωνία αυτή μπορεί να πάρει τη μορφή της γραπτής ή της προφορικής επικοινωνίας.

Β. Ανεπίσημη / άτυπη - Επίσημη / τυπική επικοινωνία
Στην ανεπίσημη-άτυπη επικοινωνία η μετάδοση των πληροφοριών γίνεται έξω από τις 

επίσημες διαδικασίες, έξω από το οργανόγραμμα. Η ροή των πληροφοριών γίνεται υπό τη μορφή 
φημών ή διαδόσεων και δεν είναι πάντοτε ακριβής. Συνυπάρχει με την επίσημη, γίνεται με τον 
προφορικό λόγο και είναι το ίδιο σημαντική με την επίσημη για τον εκπαιδευτικό οργανισμό. Δεν 
μπορεί να ελεγχθεί εύκολα, οι πληροφορίες μεταφέρονται γρήγορα και με ακρίβεια, ενώ 
χρησιμοποιείται για τις προσωπικές ανάγκες πληροφόρησης. Αντίθετα η επίσημη –τυπική 
επικοινωνία ακολουθεί τις ορισμένες από τη διοίκηση διαδικασίες επικοινωνίας. Η ροή της 
πληροφορίας διέρχεται μέσα από την οργανωτική δομή. Ορίζεται από τους νόμους, τα προεδρικά 
διατάγματα, τις εγκυκλίους. Στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς διεξάγεται με αλληλογραφία. 
(Αθανασούλα- Ρέππα κ.ά., 1999).

Γ. Καθοδική – Ανοδική – Οριζόντια Επικοινωνία
Η ροή της επικοινωνίας μπορεί να έχει διάφορες κατευθύνσεις. Μπορεί να κατευθύνεται:
α) από το διευθυντή του εκπαιδευτικού οργανισμού και προς τα κάτω (υποδιευθυντές, 

εκπαιδευτικούς, διοικητικό προσωπικό, μαθητές) οπότε μιλάμε για κάθετη- καθοδική κατεύθυνση 
της επικοινωνίας.

β) από όλους όσους αναφέραμε και προς τα πάνω (τα ανώτερα κλιμάκια), οπότε μιλάμε για 
ανοδική κατεύθυνση.

γ) από τον έναν υποδιευθυντή στον άλλο, οπότε κάνουμε λόγο για οριζόντια κατεύθυνση.
Στην καθοδική κατεύθυνση η επικοινωνία είναι χρονοβόρα και τα μηνύματα δέχονται 

αλλοιώσεις, λόγω των διαδοχικών μεταδόσεων. Με τον τρόπο αυτό τα διευθυντικά στελέχη 
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απομονώνονται από το προσωπικό και υποβαθμίζεται η επικοινωνία. Η ανοδική εξαρτάται από την 
εμπιστοσύνη που δείχνουν τα κατώτερα ιεραρχικά κλιμάκια προς τα ανώτερα καθώς και στην 
αποδεκτή συμμετοχή του προσωπικού στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Τόσο στην καθοδική όσο και 
στην ανοδική πορεία της επικοινωνίας υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστεί το φαινόμενο του 
«φιλτραρίσματος», δηλ. να λογοκριθεί στα διάφορα στάδια το μήνυμα και είτε να μην φτάσει στον 
αποδέκτη ή να φτάσει παραποιημένο. Η οριζόντια είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη μεταξύ των ατόμων που 
δουλεύουν με διαφορετικά καθήκοντα στον ίδιο τομέα. Μπορεί να καταστεί προβληματική μόνο 
όταν οι σχέσεις όσων κατέχουν οριζόντιες θέσεις είναι ανταγωνιστικές ή διαταραγμένες. 
(Αθανασούλα- Ρέππα κ.ά., 1999).

Δ. Ατομική - Συλλογική Επικοινωνία
Η επικοινωνία από μια πηγή του οργανισμού προς ένα άτομο ονομάζεται ατομική. Η 

προφορική ατομική επικοινωνία γίνεται με συνομιλία και με συνέντευξη ενώ η γραπτή με έγγραφα, 
σημειώσεις, αναφορές κ.ά. Η επικοινωνία που αφορά περισσότερα άτομα ή ομάδες ονομάζεται 
συλλογική. Ιδιάζουσες μορφές συλλογικής επικοινωνίας είναι ο «καταιγισμός ιδεών» 
(Brainstorming) και τα αραχνογράμματα. Η προφορική συλλογική επικοινωνία γίνεται με 
συνεδριάσεις, συσκέψεις, διαλέξεις ενώ η γραπτή με εγκυκλίους, έγγραφα κ.ά (Αθανασούλα-
Ρέππα κ.ά., 1999).

Ε. Τα δίκτυα επικοινωνίας
Η βιβλιογραφία έχει παρουσιάσει τέσσερις μορφές που μπορεί να πάρει το δίκτυο 

επικοινωνίας.
• Το αστέρι είναι η πρώτη μορφή. Σ’ αυτή ένα άτομο του οργανισμού έχει πρωτεύοντα ρόλο 
και σε καθημερινή βάση επικοινωνούν πολλά άτομα μαζί του. Συνήθως είναι ο διευθυντής ή ο 
προϊστάμενος ενός τμήματος ή ομάδας (Hoy, Miskel, 2001). 
• Η δεύτερη μορφή είναι η δικτύωση που κάνουν τα απομονωμένα άτομα στον οργανισμό. 
Αυτά έχουν χαμηλή αυτοϊδέα και δεν παίρνουν καμιά ευχαρίστηση από την εργασία τους. 
Έχουν χαλαρές σχέσεις με κάποιους υπαλλήλους αλλά η σχέση τους είναι περισσότερο φιλική 
παρά επαγγελματική. Προσπαθούν να μην επικοινωνούν με τον προϊστάμενο οι ίδιοι αλλά μέσω 
κάποιου ατόμου που εμπιστεύονται περισσότερο.
• Το δίκτυο τύπου γέφυρας είναι μια τρίτη μορφή. Το άτομο συμμετέχει σε δυο ομάδες και 
μεταφέρει το έργο της μιας στην άλλη. π.χ η συμμετοχή ενός εκπαιδευτικού σε ένα μεγάλο 
πρόγραμμα επιμόρφωσης, η μεταφορά των προβλημάτων του σχολείου του από αυτόν στην 
ομάδα επιμόρφωσης και στη συνέχεια η «μεταφορά» πίσω στο σχολείο των απαντήσεων που 
παίρνει απ’ την ομάδα. 
• Στην τέταρτη μορφή εμπλέκεται ο συντονιστής μεταξύ δυο ή περισσότερων ομάδων 
εργασίας. (Πασιαρδής, 2004)

ΙΙΙ. Η επικοινωνία με αλληλογραφία στον εκπαιδευτικό οργανισμό.
Η βασικότερη ίσως μορφή της επίσημης επικοινωνίας στον εκπαιδευτικό οργανισμό είναι 

αυτή της αλληλογραφίας, δηλ. με γραπτά επίσημα κείμενα. Με την αλληλογραφία επιτυγχάνεται η 
διεξαγωγή υπηρεσιακών υποθέσεων, εκδίδονται εντολές, παρέχονται οδηγίες κ.ά. Σύμφωνα με τον 
Κ.Α.Δ.Υ. (Κανονισμό Αλληλογραφίας Δημοσίων Εγγράφων) υπάρχει συγκεκριμένη τυπολογία για 
την αλληλογραφία των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτή που φτάνει στον εκπαιδευτικό οργανισμό είναι 
η εισερχόμενη, ενώ αυτή που συντάσσεται από αυτόν για οποιοδήποτε αποδέκτη είναι η 
εξερχόμενη.

Μερικά από τα έγγραφα χαρακτηρίζονται και διαβαθμίζονται με ένα βαθμό ασφαλείας και 
ένα βαθμό προτεραιότητας. Βαθμό ασφαλείας δίνουμε στα έγγραφα που αφορούν προσωπικά 
στοιχεία μελών του εκπαιδευτικού οργανισμού π.χ έγγραφα για μια ένορκη διοικητική εξέταση. Οι 
βαθμοί είναι:

• άκρως απόρρητο
• απόρρητο
• εμπιστευτικό

Βαθμό προτεραιότητας παίρνουν τα έγγραφα ανάλογα με το χρόνο διεκπεραίωσης και τη 
φύση του μηνύματός του. Αυτά χαρακτηρίζονται ως:

• εξαιρετικά επείγοντα (καμία καθυστέρηση-ταχύτερη προώθηση)
• επείγοντα (τακτές σύντομες προθεσμίες), 
• κοινά (βάσει ημερομηνίας). (Αθανασούλα, κ.ά 1999).

IV. Οι δεξιότητες και ο ρόλος των ηγετικών στελεχών: Ο διευθυντής της σχολικής 
μονάδας.

Το θέμα που απασχόλησε τη θεωρία της οργάνωσης και διοίκησης ήταν η αλληλεπίδραση 
μεταξύ του οργανισμού και των ατόμων που συμμετέχουν σ’ αυτό. Τα άτομα μέσα σ’ αυτόν έχουν 
προκαθορισμένους ρόλους. Τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στην εκπαιδευτική μονάδα τα 
άτομα αυτά είναι τα βασικά στελέχη της εκπαίδευσης, εννοώντας με τον όρο αυτό το διευθυντή 
στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης του υπουργείου παιδείας, το διευθυντή εκπαίδευσης και τον 
προϊστάμενο γραφείου εκπαίδευσης, το σχολικό σύμβουλο, το διευθυντή της σχολικής μονάδας, 
τον εκπαιδευτικό. Για την άσκηση του ρόλου τους τα στελέχη χρειάζονται να διαθέτουν τις εξής 
δεξιότητες:

• τεχνικές (διοικητικές δραστηριότητες που περιέχουν μέθοδο ή τεχνική)
• ανθρώπινες (αποτελεσματική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας)
• νοητικές (αντιμετώπιση της οργάνωσης ως σύστημα με αλληλεξαρτώμενες διοικητικές 
δραστηριότητες. (Κωτσίκης,2003).

Συγκεκριμένα ο διευθυντής, ο οποίος είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη λειτουργία της 
σχολικής μονάδας παίζει σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία. Αποτελεί το πιο βασικό συστατικό 
μέρος του σχολικού οργανισμού ώστε να επιτευχθεί η αμφίδρομη επικοινωνία. Κυριότερό του 
μέλημα είναι να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΠΘ, σχολική εφορία κ.ά), τους
εκπαιδευτικούς μαθητές και τους γονείς για τα σχετικά με το σχολείο ζητήματα. Επιπρόσθετο 
μέλημά του είναι η επικοινωνία και η ενημέρωση των γονέων. (Πασιαρδής, 2004).

Ο διευθυντής είναι ο ηγέτης του σχολείου και παράλληλα ο «διορισμένος» υπάλληλος των 
διοικητικών εκπαιδευτικών αρχών. Ως ηγέτης κάνει μια προσπάθεια να ενεργεί σύμφωνα με όσα η 
ομάδα (εκπαιδευτικοί – μαθητές) που ηγείται προσδοκά, ως διορισμένος υπάλληλος φέρεται 
σύμφωνα με τις προσδοκίες των ιεραρχικά ανωτέρων του. Λόγω της διπλής του αυτής ιδιότητας 
αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του σχολείου και των διοικητικών εκπαιδευτικών αρχών. Επίσης ως 
μέλος της κοινωνίας του σχολείου υπόκειται στους ίδιους κανόνες με τα υπόλοιπα μέλη, επηρεάζει 
και επηρεάζεται βάσει των προσωπικών του χαρακτηριστικών και των ιδιαίτερων ικανοτήτων του. 
Ως διορισμένος ηγέτης καθορίζει τη δράση τόσο του προσωπικού όσο και των μαθητών, σύμφωνα 
πάντοτε με τις οδηγίες των ιεραρχικά ανωτέρων του στην εκπαιδευτική πυραμίδα. Εξαιτίας 
επομένως της θέσης του βρίσκεται πιο ψηλά από τα άλλα μέλη ασκώντας έτσι μεγαλύτερη 
επίδραση στο σχολείο, εμποδίζοντας όμως τα άλλα μέλη να τον δεχθούν ως ίσο, κάτι που 
δυσχεραίνει την επικοινωνία. (Κωτσίκης, 2003).

Επιπρόσθετα κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει μια γνήσια επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών 
και μαθητών. Κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών είναι να δημιουργήσουν ένα άνετο και φιλικό 
κλίμα μέσα στην τάξη. Αυτό επιτυγχάνεται με επιμονή και υπομονή από μέρους των 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι αφού ενημερωθούν για τις αδυναμίες και τις ικανότητες των μαθητών 
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Μερικά από τα έγγραφα χαρακτηρίζονται και διαβαθμίζονται με ένα βαθμό ασφαλείας και 
ένα βαθμό προτεραιότητας. Βαθμό ασφαλείας δίνουμε στα έγγραφα που αφορούν προσωπικά 
στοιχεία μελών του εκπαιδευτικού οργανισμού π.χ έγγραφα για μια ένορκη διοικητική εξέταση. Οι 
βαθμοί είναι:

• άκρως απόρρητο
• απόρρητο
• εμπιστευτικό

Βαθμό προτεραιότητας παίρνουν τα έγγραφα ανάλογα με το χρόνο διεκπεραίωσης και τη 
φύση του μηνύματός του. Αυτά χαρακτηρίζονται ως:

• εξαιρετικά επείγοντα (καμία καθυστέρηση-ταχύτερη προώθηση)
• επείγοντα (τακτές σύντομες προθεσμίες), 
• κοινά (βάσει ημερομηνίας). (Αθανασούλα, κ.ά 1999).

IV. Οι δεξιότητες και ο ρόλος των ηγετικών στελεχών: Ο διευθυντής της σχολικής 
μονάδας.

Το θέμα που απασχόλησε τη θεωρία της οργάνωσης και διοίκησης ήταν η αλληλεπίδραση 
μεταξύ του οργανισμού και των ατόμων που συμμετέχουν σ’ αυτό. Τα άτομα μέσα σ’ αυτόν έχουν 
προκαθορισμένους ρόλους. Τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στην εκπαιδευτική μονάδα τα 
άτομα αυτά είναι τα βασικά στελέχη της εκπαίδευσης, εννοώντας με τον όρο αυτό το διευθυντή 
στην αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης του υπουργείου παιδείας, το διευθυντή εκπαίδευσης και τον 
προϊστάμενο γραφείου εκπαίδευσης, το σχολικό σύμβουλο, το διευθυντή της σχολικής μονάδας, 
τον εκπαιδευτικό. Για την άσκηση του ρόλου τους τα στελέχη χρειάζονται να διαθέτουν τις εξής 
δεξιότητες:

• τεχνικές (διοικητικές δραστηριότητες που περιέχουν μέθοδο ή τεχνική)
• ανθρώπινες (αποτελεσματική συνεργασία με τα μέλη της ομάδας)
• νοητικές (αντιμετώπιση της οργάνωσης ως σύστημα με αλληλεξαρτώμενες διοικητικές 
δραστηριότητες. (Κωτσίκης,2003).

Συγκεκριμένα ο διευθυντής, ο οποίος είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη λειτουργία της 
σχολικής μονάδας παίζει σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία. Αποτελεί το πιο βασικό συστατικό 
μέρος του σχολικού οργανισμού ώστε να επιτευχθεί η αμφίδρομη επικοινωνία. Κυριότερό του 
μέλημα είναι να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΠΘ, σχολική εφορία κ.ά), τους
εκπαιδευτικούς μαθητές και τους γονείς για τα σχετικά με το σχολείο ζητήματα. Επιπρόσθετο 
μέλημά του είναι η επικοινωνία και η ενημέρωση των γονέων. (Πασιαρδής, 2004).

Ο διευθυντής είναι ο ηγέτης του σχολείου και παράλληλα ο «διορισμένος» υπάλληλος των 
διοικητικών εκπαιδευτικών αρχών. Ως ηγέτης κάνει μια προσπάθεια να ενεργεί σύμφωνα με όσα η 
ομάδα (εκπαιδευτικοί – μαθητές) που ηγείται προσδοκά, ως διορισμένος υπάλληλος φέρεται 
σύμφωνα με τις προσδοκίες των ιεραρχικά ανωτέρων του. Λόγω της διπλής του αυτής ιδιότητας 
αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του σχολείου και των διοικητικών εκπαιδευτικών αρχών. Επίσης ως 
μέλος της κοινωνίας του σχολείου υπόκειται στους ίδιους κανόνες με τα υπόλοιπα μέλη, επηρεάζει 
και επηρεάζεται βάσει των προσωπικών του χαρακτηριστικών και των ιδιαίτερων ικανοτήτων του. 
Ως διορισμένος ηγέτης καθορίζει τη δράση τόσο του προσωπικού όσο και των μαθητών, σύμφωνα 
πάντοτε με τις οδηγίες των ιεραρχικά ανωτέρων του στην εκπαιδευτική πυραμίδα. Εξαιτίας 
επομένως της θέσης του βρίσκεται πιο ψηλά από τα άλλα μέλη ασκώντας έτσι μεγαλύτερη 
επίδραση στο σχολείο, εμποδίζοντας όμως τα άλλα μέλη να τον δεχθούν ως ίσο, κάτι που 
δυσχεραίνει την επικοινωνία. (Κωτσίκης, 2003).

Επιπρόσθετα κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει μια γνήσια επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών 
και μαθητών. Κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών είναι να δημιουργήσουν ένα άνετο και φιλικό 
κλίμα μέσα στην τάξη. Αυτό επιτυγχάνεται με επιμονή και υπομονή από μέρους των 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι αφού ενημερωθούν για τις αδυναμίες και τις ικανότητες των μαθητών 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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τους, θα καθορίσουν από κοινού τους στόχους τόσο της τάξης όσο και του σχολείου. (Ρες, 
Βαρσαμίδου, 2006).

Ακόμη στο σχολείο οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και 
με τους γονείς των μαθητών τους είτε με συχνά – αραιά τηλεφωνήματα στο σπίτι, είτε με 
αλληλογραφία, ώστε οι γονείς να μαθαίνουν για τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τα παιδιά 
τους καθώς και το βαθμό επιτυχίας των παιδιών. (Πασιαρδής,2004). Επιπλέον η συμμετοχή των 
γονέων στο σχολικό γίγνεσθαι βοηθά στη δημιουργία και διατήρηση αποτελεσματικού 
επικοινωνιακού συστήματος στο σχολείο. (Ρες, Βαρσαμίδου, 2006). 

3 Μεθοδολογία της έρευνας
i. Διαδικασία και κριτήρια σχηματισμού δείγματος
Επιλέξαμε το Νομό Αχαΐας ως χώρο στον οποίο θα διεξαγόταν η έρευνά μας, για τους εξής 

λόγους: 1) Ύστερα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση είδαμε ότι δεν είχε ξαναγίνει παρόμοια 
έρευνα τόσο στο Νομό Αχαΐας αλλά και γενικότερα στην Πελοπόννησο, 2) Είναι ένας νομός που 
συναντούμε αρκετές σχολικές μονάδες άνω των 10 θέσεων, 3) Είναι ένας νομός όπου θα 
συναντήσουμε διευθυντές και δασκάλους από διάφορες περιοχές οι οποίοι έχουν αρκετές φορές 
επιμορφωθεί ή συμμετάσχει λόγω του Πανεπιστημίου Πατρών σε άλλες έρευνες, 4) Είναι η 
περιοχή όπου ως εκπαιδευτικοί του έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση και οικειότητα με διευθυντές και 
συναδέλφους δασκάλους (Eco, 2001). Για τους λόγους αυτούς επιλέξαμε απ’ το νομό αυτό την 
πόλη της Πάτρας.

ii. Επιλογή του δείγματος
Το πρώτο βήμα ήταν να προσδιορίσουμε τα σχολεία που θα αποτελούσαν το ερευνητικό μας 

πεδίο. Ζητήσαμε από τη Διεύθυνση του Νομού Αχαΐας τον κατάλογο με τα σχολεία της 3ης

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας τα οποία είναι άνω των 10 θέσεων κατά το σχολικό έτος 2014-15.
Τα περισσότερα σχολεία έδειξαν καλή διάθεση και συνεργασία. Επισκεφθήκαμε, λοιπόν, 

πέντε (5) σχολεία και πήραμε συνέντευξη από τους διευθυντές των σχολείων αυτών. Για λόγους 
δεοντολογίας δεν ονομάζουμε ούτε τα σχολεία ούτε φυσικά τους διευθυντές. Τα σχολεία τα 
ονομάζουμε με τα πέντε (5) πρώτα γράμματα του αλφάβητου και στις συνεντεύξεις δίνουμε 
αριθμούς από το 1 ως το 5. Η αρίθμηση αυτών έγινε εντελώς τυχαία.

iii. Επιλέγοντας τις τεχνικές συλλογής στοιχείων με κριτήριο το στόχο της έρευνας
Οι τεχνικές στις οποίες βασιστήκαμε με σκοπό να επαληθευτεί η υπόθεσή μας ήταν η 

συνέντευξη με τους διευθυντές καθώς και η παρατήρηση της επικοινωνίας που είχαν αυτοί με τους 
εκπαιδευτικούς κατά το πρώτο διάλειμμα ή σε κάποια συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. 
Στόχος μας ήταν να μελετήσουμε την επικοινωνία, τη συμπεριφορά, τη σχέση, το κλίμα που 
αναπτύσσεται μεταξύ των διευθυντών και των εκπαιδευτικών.

«Η χρήση δύο ή περισσότερων μεθόδων συλλογής στοιχείων για τη μελέτη κάποιας πλευράς 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς μπορεί να οριστεί ως τριγωνοποίηση ή τριγωνισμός» (Cohen, 
Manion, 1994).

4 Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων
Για να μελετήσουμε, επομένως, την επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ του διευθυντή και 

των εκπαιδευτικών εξετάσαμε τις εξής παραμέτρους:
• Ποιότητα επικοινωνίας 
• Λόγοι επικοινωνίας 
• Εμπόδια κατά την επικοινωνία 
• Τρόπος εκδήλωσης της επικοινωνίας 
• Στόχοι της επικοινωνίας 
• Η διαδικασία ακρόασης 

Θα παραθέσουμε ενδεικτικές φράσεις από τις συνεντεύξεις για να υποστηριχθούν τα 
δεδομένα μας

Ι. Ποιότητα επικοινωνίας και τρόπος εκδήλωσής της.
Η πλειοψηφία των διευθυντών υποστηρίζουν ότι υπάρχει ελευθερία στην επικοινωνία σε 

μεγάλο βαθμό, χωρίς κανένα περιορισμό στην έκφραση, με αλληλοσεβασμό, τόσο στις 
συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων όσο και στις καθημερινές συζητήσεις για θέματα 
κοινωνικά, πολιτικά και άλλα.

Ενδεικτικές είναι οι φράσεις:
• «Υπάρχει ελευθερία, γιατί δημιουργεί καλές σχέσεις» (συνέντευξη 1).
• «Πλήρης ελευθερία» (συνέντευξη 4), - «Απόλυτη...» (συνέντευξη 5).
• Υπάρχει και η άποψη ότι: «Η ελευθερία πρέπει να υπάρχει, αρκεί βέβαια να μην 
διαταράσσεται το σχολείο» (συνέντευξη 3).

Οι διευθυντές υποστηρίζουν ότι αφήνουν και ενθαρρύνουν στους εκπαιδευτικούς τους να 
παίρνουν πρωτοβουλίες.

• «Τους ενισχύω, τους υποστηρίζω» (συνέντευξη 1).
• «Η φιλοσοφία του Διευθυντή πρέπει να είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών απ' τον 
εκπαιδευτικό. (συνέντευξη 2).
• Έχουν μεγάλα περιθώρια ανάληψης πρωτοβουλιών (συνέντευξη 5).

Κυρίως βέβαια όλα αυτά αποσκοπούν στη σωστή λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην 
προαγωγή της μέσω ανάθεσης προγραμμάτων, συμμετοχής σε διαγωνισμούς και σε διδακτικές 
επισκέψεις (συνέντευξη 1). Συνήθως η επικοινωνία εκδηλώνεται στα πλαίσια του Συλλόγου 
Διδασκόντων σε τακτικές ή μη συνεδριάσεις, τηλεφωνικά, με e-mail, με καθιέρωση προτάσεων και 
παραπόνων (συνέντευξη 1). Σύμφωνα με τους διευθυντές πάντοτε σε κλίμα ανταλλαγής απόψεων, 
σεβασμού, ισότητας. Υπάρχουν φορές που η επικοινωνία γίνεται ανάμεσα σε 1- 2 άτομα και το 
διευθυντή, άμεση επαφή (συνέντευξη 3).

• «Ζεστό κλίμα στις σχέσεις, οδηγεί σε απρόσκοπτη επικοινωνία». (συνέντευξη 5).
Επίσης και εκτός σχολείου. «σε φιλικές, κοινωνικές συγκεντρώσεις». (συνέντευξη 1). Απ’ το 

σημείο αυτό διαπιστώνουμε για μια ακόμα φορά ότι αρκετές είναι οι φορές που η επαγγελματική 
σχέση εξελίσσεται σε κοινωνική ή ακόμη και φιλική. 

ΙΙ. Λόγοι και στόχοι επικοινωνίας. 
Σύμφωνα με τους διευθυντές οι λόγοι της επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς συνήθως 

εστιάζονται σε υπηρεσιακά θέματα: 
• «Στόχοι…σκοποί…σχέδια που θέτει η σχολική μονάδα» (συνέντευξη 1).
• «Για θέματα της σχολικής μονάδας» (συνέντευξη 2).
• «Για λειτουργία σχολείου» (συνέντευξη 5).

Επίσης άλλος λόγος επικοινωνίας είναι και τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη συνεργασία 
των εκπαιδευτικών με τους γονείς και τους μαθητές. (συνέντευξη 3 και 4) αλλά και για εξωσχολικά 
θέματα (συνέντευξη 5). Ο κυριότερος στόχος της επικοινωνίας σύμφωνα με τα λεγόμενα όλων 
σχεδόν των διευθυντών είναι η καλή πορεία, η επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας, η 
έκφραση παραπόνων, ιδεών και προτάσεων ώστε να ενισχυθεί η δημιουργικότητα.

• «Να εκφράζουν τα παράπονά τους, τις ιδέες τους» (συνέντευξη 1).
• «Ενίσχυση δημιουργικότητας» (συνέντευξη 5).

Άλλος στόχος δημιουργία - διατήρηση παιδαγωγικού κλίματος και σχέσεων συνεργασίας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

• «Δημιουργία καλύτερου παιδαγωγικού κλίματος» (συνέντευξη 2) -«διατήρηση αυτού» 
(συνέντευξη 3).
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τους, θα καθορίσουν από κοινού τους στόχους τόσο της τάξης όσο και του σχολείου. (Ρες, 
Βαρσαμίδου, 2006).

Ακόμη στο σχολείο οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και 
με τους γονείς των μαθητών τους είτε με συχνά – αραιά τηλεφωνήματα στο σπίτι, είτε με 
αλληλογραφία, ώστε οι γονείς να μαθαίνουν για τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τα παιδιά 
τους καθώς και το βαθμό επιτυχίας των παιδιών. (Πασιαρδής,2004). Επιπλέον η συμμετοχή των 
γονέων στο σχολικό γίγνεσθαι βοηθά στη δημιουργία και διατήρηση αποτελεσματικού 
επικοινωνιακού συστήματος στο σχολείο. (Ρες, Βαρσαμίδου, 2006). 

3 Μεθοδολογία της έρευνας
i. Διαδικασία και κριτήρια σχηματισμού δείγματος
Επιλέξαμε το Νομό Αχαΐας ως χώρο στον οποίο θα διεξαγόταν η έρευνά μας, για τους εξής 

λόγους: 1) Ύστερα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση είδαμε ότι δεν είχε ξαναγίνει παρόμοια 
έρευνα τόσο στο Νομό Αχαΐας αλλά και γενικότερα στην Πελοπόννησο, 2) Είναι ένας νομός που 
συναντούμε αρκετές σχολικές μονάδες άνω των 10 θέσεων, 3) Είναι ένας νομός όπου θα 
συναντήσουμε διευθυντές και δασκάλους από διάφορες περιοχές οι οποίοι έχουν αρκετές φορές 
επιμορφωθεί ή συμμετάσχει λόγω του Πανεπιστημίου Πατρών σε άλλες έρευνες, 4) Είναι η 
περιοχή όπου ως εκπαιδευτικοί του έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση και οικειότητα με διευθυντές και 
συναδέλφους δασκάλους (Eco, 2001). Για τους λόγους αυτούς επιλέξαμε απ’ το νομό αυτό την 
πόλη της Πάτρας.

ii. Επιλογή του δείγματος
Το πρώτο βήμα ήταν να προσδιορίσουμε τα σχολεία που θα αποτελούσαν το ερευνητικό μας 

πεδίο. Ζητήσαμε από τη Διεύθυνση του Νομού Αχαΐας τον κατάλογο με τα σχολεία της 3ης

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας τα οποία είναι άνω των 10 θέσεων κατά το σχολικό έτος 2014-15.
Τα περισσότερα σχολεία έδειξαν καλή διάθεση και συνεργασία. Επισκεφθήκαμε, λοιπόν, 

πέντε (5) σχολεία και πήραμε συνέντευξη από τους διευθυντές των σχολείων αυτών. Για λόγους 
δεοντολογίας δεν ονομάζουμε ούτε τα σχολεία ούτε φυσικά τους διευθυντές. Τα σχολεία τα 
ονομάζουμε με τα πέντε (5) πρώτα γράμματα του αλφάβητου και στις συνεντεύξεις δίνουμε 
αριθμούς από το 1 ως το 5. Η αρίθμηση αυτών έγινε εντελώς τυχαία.

iii. Επιλέγοντας τις τεχνικές συλλογής στοιχείων με κριτήριο το στόχο της έρευνας
Οι τεχνικές στις οποίες βασιστήκαμε με σκοπό να επαληθευτεί η υπόθεσή μας ήταν η 

συνέντευξη με τους διευθυντές καθώς και η παρατήρηση της επικοινωνίας που είχαν αυτοί με τους 
εκπαιδευτικούς κατά το πρώτο διάλειμμα ή σε κάποια συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. 
Στόχος μας ήταν να μελετήσουμε την επικοινωνία, τη συμπεριφορά, τη σχέση, το κλίμα που 
αναπτύσσεται μεταξύ των διευθυντών και των εκπαιδευτικών.

«Η χρήση δύο ή περισσότερων μεθόδων συλλογής στοιχείων για τη μελέτη κάποιας πλευράς 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς μπορεί να οριστεί ως τριγωνοποίηση ή τριγωνισμός» (Cohen, 
Manion, 1994).

4 Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων
Για να μελετήσουμε, επομένως, την επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ του διευθυντή και 

των εκπαιδευτικών εξετάσαμε τις εξής παραμέτρους:
• Ποιότητα επικοινωνίας 
• Λόγοι επικοινωνίας 
• Εμπόδια κατά την επικοινωνία 
• Τρόπος εκδήλωσης της επικοινωνίας 
• Στόχοι της επικοινωνίας 
• Η διαδικασία ακρόασης 

Θα παραθέσουμε ενδεικτικές φράσεις από τις συνεντεύξεις για να υποστηριχθούν τα 
δεδομένα μας

Ι. Ποιότητα επικοινωνίας και τρόπος εκδήλωσής της.
Η πλειοψηφία των διευθυντών υποστηρίζουν ότι υπάρχει ελευθερία στην επικοινωνία σε 

μεγάλο βαθμό, χωρίς κανένα περιορισμό στην έκφραση, με αλληλοσεβασμό, τόσο στις 
συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων όσο και στις καθημερινές συζητήσεις για θέματα 
κοινωνικά, πολιτικά και άλλα.

Ενδεικτικές είναι οι φράσεις:
• «Υπάρχει ελευθερία, γιατί δημιουργεί καλές σχέσεις» (συνέντευξη 1).
• «Πλήρης ελευθερία» (συνέντευξη 4), - «Απόλυτη...» (συνέντευξη 5).
• Υπάρχει και η άποψη ότι: «Η ελευθερία πρέπει να υπάρχει, αρκεί βέβαια να μην 
διαταράσσεται το σχολείο» (συνέντευξη 3).

Οι διευθυντές υποστηρίζουν ότι αφήνουν και ενθαρρύνουν στους εκπαιδευτικούς τους να 
παίρνουν πρωτοβουλίες.

• «Τους ενισχύω, τους υποστηρίζω» (συνέντευξη 1).
• «Η φιλοσοφία του Διευθυντή πρέπει να είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών απ' τον 
εκπαιδευτικό. (συνέντευξη 2).
• Έχουν μεγάλα περιθώρια ανάληψης πρωτοβουλιών (συνέντευξη 5).

Κυρίως βέβαια όλα αυτά αποσκοπούν στη σωστή λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην 
προαγωγή της μέσω ανάθεσης προγραμμάτων, συμμετοχής σε διαγωνισμούς και σε διδακτικές 
επισκέψεις (συνέντευξη 1). Συνήθως η επικοινωνία εκδηλώνεται στα πλαίσια του Συλλόγου 
Διδασκόντων σε τακτικές ή μη συνεδριάσεις, τηλεφωνικά, με e-mail, με καθιέρωση προτάσεων και 
παραπόνων (συνέντευξη 1). Σύμφωνα με τους διευθυντές πάντοτε σε κλίμα ανταλλαγής απόψεων, 
σεβασμού, ισότητας. Υπάρχουν φορές που η επικοινωνία γίνεται ανάμεσα σε 1- 2 άτομα και το 
διευθυντή, άμεση επαφή (συνέντευξη 3).

• «Ζεστό κλίμα στις σχέσεις, οδηγεί σε απρόσκοπτη επικοινωνία». (συνέντευξη 5).
Επίσης και εκτός σχολείου. «σε φιλικές, κοινωνικές συγκεντρώσεις». (συνέντευξη 1). Απ’ το 

σημείο αυτό διαπιστώνουμε για μια ακόμα φορά ότι αρκετές είναι οι φορές που η επαγγελματική 
σχέση εξελίσσεται σε κοινωνική ή ακόμη και φιλική. 

ΙΙ. Λόγοι και στόχοι επικοινωνίας. 
Σύμφωνα με τους διευθυντές οι λόγοι της επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς συνήθως 

εστιάζονται σε υπηρεσιακά θέματα: 
• «Στόχοι…σκοποί…σχέδια που θέτει η σχολική μονάδα» (συνέντευξη 1).
• «Για θέματα της σχολικής μονάδας» (συνέντευξη 2).
• «Για λειτουργία σχολείου» (συνέντευξη 5).

Επίσης άλλος λόγος επικοινωνίας είναι και τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη συνεργασία 
των εκπαιδευτικών με τους γονείς και τους μαθητές. (συνέντευξη 3 και 4) αλλά και για εξωσχολικά 
θέματα (συνέντευξη 5). Ο κυριότερος στόχος της επικοινωνίας σύμφωνα με τα λεγόμενα όλων 
σχεδόν των διευθυντών είναι η καλή πορεία, η επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας, η 
έκφραση παραπόνων, ιδεών και προτάσεων ώστε να ενισχυθεί η δημιουργικότητα.

• «Να εκφράζουν τα παράπονά τους, τις ιδέες τους» (συνέντευξη 1).
• «Ενίσχυση δημιουργικότητας» (συνέντευξη 5).

Άλλος στόχος δημιουργία - διατήρηση παιδαγωγικού κλίματος και σχέσεων συνεργασίας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

• «Δημιουργία καλύτερου παιδαγωγικού κλίματος» (συνέντευξη 2) -«διατήρηση αυτού» 
(συνέντευξη 3).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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• «Συνεργασία» (συνέντευξη 2), «συνεργατικό κλίμα» (συνέντευξη 3), «συνεργασία 
παραγόντων» (συνέντευξη 5).

ΙΙΙ. Εμπόδια στην επικοινωνία και διαδικασία ακρόασης
Η πλειοψηφία των διευθυντών απάντησαν ότι βασικά εμπόδια στην επικοινωνία τους με τους 

εκπαιδευτικούς είναι η έλλειψη χρόνου λόγω και των γραφικών ενασχολήσεων του διευθυντή, η 
άρνηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του διευθυντή να συζητήσουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα 
καθώς και ο αρνητισμός κάποιων συναδέλφων λόγω κομματικής ταυτότητας.

Ενδεικτικές είναι οι φράσεις:
• «Γραφικές ενασχολήσεις διευθυντή» (συνέντευξη 3).
• «Κακή επιλογή χρόνου, τόπου, τρόπου» (συνέντευξη 1).
• «Έλλειψη χρόνου» (συνέντευξη 3), «ο χρόνος…» (συνέντευξη 2).
• «Άρνηση εκπαιδευτικών να συζητήσουν...» (συνέντευξη 2), «έλλειψη θέλησης και από τους 
δύο…» (συνέντευξη 3).
• «Αρνητικές απόψεις συναδέλφων λόγω κομματικής ιδιότητας...» (συνέντευξη 4).

Απ’ την παρατήρησή μας είδαμε ότι στα σχολεία υπάρχουν όλα αυτά αν και κάποιες φορές 
φαίνεται ότι οι διευθυντές ωραιοποιούν τις καταστάσεις. Αρκετοί ήταν οι εκπαιδευτικοί κατά την 
παρατήρησή μας οι οποίοι αν και είχαν αντίθετη άποψη (ήταν φανερό απ’ τις εκφράσεις ή τις 
κινήσεις τους) απ’ το διευθυντή δεν το είπαν ή σε κάποιες περιπτώσεις ο διευθυντής δεν 
αντιλήφθηκε ότι όντως υπήρξαν εμπόδια.

Η πλειοψηφία όσων διευθυντών ερωτήθηκαν, απάντησαν πως είναι καλοί ακροατές όχι μόνο 
για να διευκολυνθούν στο έργο τους αλλά γιατί το θέλουν. Και έχουν προσπαθήσει να 
εκπαιδευτούν πάνω σ' αυτό. Ενδεικτικές είναι οι φράσεις τους:

• «Να είμαι ενεργός ακροατής,…έχω εκπαιδευτεί» (συνέντευξη 1).
• «Είναι το μεγαλύτερο προσόν μου…» (συνέντευξη 3), «είμαι»…»λαμβάνω υπόψη όλες τις 
απόψεις…» (συνέντευξη 4 και 5).

Επίσης οι διευθυντές θεωρούν ότι και οι εκπαιδευτικοί τους είναι καλοί ακροατές. «Είναι…» 
(συνέντευξη 5). Όσο αφορά την αυτοαξιολόγηση για την επικοινωνιακή τους δεξιότητα είναι 
φυσικό ότι οι βαθμοί που υπερισχύουν είναι το 3 «πολύ καλός» (συνεντεύξεις 1,2,5) αλλά και το 4 
«άριστα» (συνέντευξη 3 και 4).

Από την παρατήρησή μας διαπιστώσαμε ότι πράγματι οι διευθυντές αυτοί ήταν καλοί 
ακροατές σε όποια τους συνομιλία με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας. Φυσικά και 
λόγω της παρουσίας μας εκεί μπορεί να τροποποιήθηκε εν μέρει η συμπεριφορά όλων. 

5 Συμπεράσματα
Ξεκινώντας από την ύπαρξη ελευθερίας κατά την επικοινωνία σύμφωνα με τα όσα είπαν οι 

διευθυντές υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία σε μεγάλο βαθμό, χωρίς περιορισμό στην έκφραση, με 
αλληλοσεβασμό στις συνεδριάσεις τόσο του Συλλόγου Διδασκόντων όσο και σε καθημερινές 
συζητήσεις ή και εκτός σχολείου σε φιλικές συγκεντρώσεις. Από την παρατήρησή μας 
διαπιστώσαμε ότι ο καθορισμός των θεμάτων όταν γινόταν κάποια συνεδρίαση η συζήτηση του 
διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς γινόταν κατά μεγάλο βαθμό από το διευθυντή, ο οποίος 
αποτελούσε και τον κύριο φορέα πληροφόρησης των εκπαιδευτικών γύρω από διοικητικά θέματα. 
Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγήθηκαν και μέσα από την παρατήρησή τους οι (Ανδρουλάκης, 
Σταμάτης, 2009) σε σχετική έρευνά τους.

Η ροή της επικοινωνίας στα περισσότερα σχολεία ήταν κυρίως καθοδική (δηλ. από το 
διευθυντή στο εκπαιδευτικό προσωπικό για θέματα του σχολείου και της τάξης και οριζόντια (από 
τον ένα εκπαιδευτικό στον άλλο) για διδακτικά θέματα. Λιγότερες ήταν οι περιπτώσεις της 
ανοδικής επικοινωνίας (από τον εκπαιδευτικό στον υποδιευθυντή ή διευθυντή) για προσωπικά 
θέματα ή θέματα της τάξης τους, παρότι οι διευθυντές έκαναν συνεχώς λόγο για την ύπαρξη 
κλίματος σεβασμού και ισότητας. Η ύπαρξη αυτή της καθοδικής επικοινωνίας ελλοχεύει το 
φαινόμενο του φιλτραρίσματος, δηλ. της λογοκρισίας του όποιου μηνύματος μέχρι αυτό να φτάσει 
στον αποδέκτη του. Επίσης συνυπήρχε η άτυπη επικοινωνία (έξω από το οργανόγραμμα) με την 
τυπική (διαδικασίες επικοινωνίας ορισμένες απ’ τη διοίκηση).

Ακόμη υπήρχαν περιπτώσεις προφορικής ατομικής επικοινωνίας (από το διευθυντή προς ένα 
εκπαιδευτικό κυρίως για προσωπικά θέματα ή θέματα αποκλειστικά της τάξης του) κυρίως όμως η 
επικοινωνία ήταν προφορική συλλογική (συνεδριάσεις). Κάποιος διευθυντής είπε ότι έχει 
εκπαιδευτεί πάνω στη βελτίωση της επικοινωνιακής δεξιότητας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις της θέσης του (συνέντευξη 1). Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η 
πλειοψηφία των διευθυντών από τους οποίους πήραμε συνέντευξη είχαν αυξημένα «τυπικά» 
προσόντα όπως π.χ. μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Όσο αφορά τα δίκτυα επικοινωνίας παρουσιάστηκε η μορφή αστεριού, δηλ. το διευθυντή να 
έχει πρωτεύοντα ρόλο στον εκπαιδευτικό οργανισμό και σε καθημερινή βάση να επικοινωνεί με 
τους εκπαιδευτικούς και αντίστροφα.

Η μορφή της δικτύωσης των απομονωμένων ατόμων παρουσιάστηκε και αυτή αλλά σε 2–3
περιπτώσεις εκπαιδευτικών που φάνηκε να μη θέλουν να επικοινωνήσουν με το διευθυντή οι ίδιοι 
αλλά μέσω κάποιου άλλου συναδέλφου.

Τέλος σε καμία συζήτηση ή συνεδρίαση του διευθυντή με το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν 
παρουσιάστηκαν περιστατικά λογοκρισίας ή αυταρχικής– αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς. Βέβαια 
η εκεί παρουσία μας έστω και διακριτική – αθόρυβη μπορεί και να «αλλοίωσε» ή να τροποποίησε 
την όλη εικόνα – συμπεριφορά των εμπλεκομένων.

Οι διευθυντές τόνισαν ότι ο κυριότερος λόγος που επικοινωνούν με το εκπαιδευτικό 
προσωπικό τους είναι για την επίτευξη των στόχων και τη σωστή λειτουργία της σχολικής μονάδας, 
για θέματα που σχετίζονται με γονείς, μαθητές και άλλους κοινωνικούς φορείς. Μας ανέφεραν 
επίσης ότι λόγω των καλών σχέσεων που διέπουν το Σύλλογο Διδασκόντων δεν υπάρχουν εμπόδια 
κατά την επικοινωνία. Παρατηρήσαμε όμως ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν εκφράζουν τη γνώμη 
τους, κάτι που αποτελεί πράγματι εμπόδιο. Πρόσωπα που δε διαθέτουν επικοινωνιακές σχέσεις ή 
ικανότητες συνήθως επιλέγουν τη σιωπή διστακτικότητας. (Σαΐτης, 2007). Ισχυρίζονται ότι είναι 
καλοί ακροατές, ώστε να μπορούν να κρίνουν και να ανατροφοδοτείται η όλη διαδικασία. 
Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε πως η αποτελεσματική επικοινωνία στα πλαίσια της σχολικής 
μονάδας αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο για την αποδοτική λειτουργία της.
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• «Συνεργασία» (συνέντευξη 2), «συνεργατικό κλίμα» (συνέντευξη 3), «συνεργασία 
παραγόντων» (συνέντευξη 5).

ΙΙΙ. Εμπόδια στην επικοινωνία και διαδικασία ακρόασης
Η πλειοψηφία των διευθυντών απάντησαν ότι βασικά εμπόδια στην επικοινωνία τους με τους 

εκπαιδευτικούς είναι η έλλειψη χρόνου λόγω και των γραφικών ενασχολήσεων του διευθυντή, η 
άρνηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του διευθυντή να συζητήσουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα 
καθώς και ο αρνητισμός κάποιων συναδέλφων λόγω κομματικής ταυτότητας.

Ενδεικτικές είναι οι φράσεις:
• «Γραφικές ενασχολήσεις διευθυντή» (συνέντευξη 3).
• «Κακή επιλογή χρόνου, τόπου, τρόπου» (συνέντευξη 1).
• «Έλλειψη χρόνου» (συνέντευξη 3), «ο χρόνος…» (συνέντευξη 2).
• «Άρνηση εκπαιδευτικών να συζητήσουν...» (συνέντευξη 2), «έλλειψη θέλησης και από τους 
δύο…» (συνέντευξη 3).
• «Αρνητικές απόψεις συναδέλφων λόγω κομματικής ιδιότητας...» (συνέντευξη 4).

Απ’ την παρατήρησή μας είδαμε ότι στα σχολεία υπάρχουν όλα αυτά αν και κάποιες φορές 
φαίνεται ότι οι διευθυντές ωραιοποιούν τις καταστάσεις. Αρκετοί ήταν οι εκπαιδευτικοί κατά την 
παρατήρησή μας οι οποίοι αν και είχαν αντίθετη άποψη (ήταν φανερό απ’ τις εκφράσεις ή τις 
κινήσεις τους) απ’ το διευθυντή δεν το είπαν ή σε κάποιες περιπτώσεις ο διευθυντής δεν 
αντιλήφθηκε ότι όντως υπήρξαν εμπόδια.

Η πλειοψηφία όσων διευθυντών ερωτήθηκαν, απάντησαν πως είναι καλοί ακροατές όχι μόνο 
για να διευκολυνθούν στο έργο τους αλλά γιατί το θέλουν. Και έχουν προσπαθήσει να 
εκπαιδευτούν πάνω σ' αυτό. Ενδεικτικές είναι οι φράσεις τους:

• «Να είμαι ενεργός ακροατής,…έχω εκπαιδευτεί» (συνέντευξη 1).
• «Είναι το μεγαλύτερο προσόν μου…» (συνέντευξη 3), «είμαι»…»λαμβάνω υπόψη όλες τις 
απόψεις…» (συνέντευξη 4 και 5).

Επίσης οι διευθυντές θεωρούν ότι και οι εκπαιδευτικοί τους είναι καλοί ακροατές. «Είναι…» 
(συνέντευξη 5). Όσο αφορά την αυτοαξιολόγηση για την επικοινωνιακή τους δεξιότητα είναι 
φυσικό ότι οι βαθμοί που υπερισχύουν είναι το 3 «πολύ καλός» (συνεντεύξεις 1,2,5) αλλά και το 4 
«άριστα» (συνέντευξη 3 και 4).

Από την παρατήρησή μας διαπιστώσαμε ότι πράγματι οι διευθυντές αυτοί ήταν καλοί 
ακροατές σε όποια τους συνομιλία με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας. Φυσικά και 
λόγω της παρουσίας μας εκεί μπορεί να τροποποιήθηκε εν μέρει η συμπεριφορά όλων. 

5 Συμπεράσματα
Ξεκινώντας από την ύπαρξη ελευθερίας κατά την επικοινωνία σύμφωνα με τα όσα είπαν οι 

διευθυντές υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία σε μεγάλο βαθμό, χωρίς περιορισμό στην έκφραση, με 
αλληλοσεβασμό στις συνεδριάσεις τόσο του Συλλόγου Διδασκόντων όσο και σε καθημερινές 
συζητήσεις ή και εκτός σχολείου σε φιλικές συγκεντρώσεις. Από την παρατήρησή μας 
διαπιστώσαμε ότι ο καθορισμός των θεμάτων όταν γινόταν κάποια συνεδρίαση η συζήτηση του 
διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς γινόταν κατά μεγάλο βαθμό από το διευθυντή, ο οποίος 
αποτελούσε και τον κύριο φορέα πληροφόρησης των εκπαιδευτικών γύρω από διοικητικά θέματα. 
Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγήθηκαν και μέσα από την παρατήρησή τους οι (Ανδρουλάκης, 
Σταμάτης, 2009) σε σχετική έρευνά τους.

Η ροή της επικοινωνίας στα περισσότερα σχολεία ήταν κυρίως καθοδική (δηλ. από το 
διευθυντή στο εκπαιδευτικό προσωπικό για θέματα του σχολείου και της τάξης και οριζόντια (από 
τον ένα εκπαιδευτικό στον άλλο) για διδακτικά θέματα. Λιγότερες ήταν οι περιπτώσεις της 
ανοδικής επικοινωνίας (από τον εκπαιδευτικό στον υποδιευθυντή ή διευθυντή) για προσωπικά 
θέματα ή θέματα της τάξης τους, παρότι οι διευθυντές έκαναν συνεχώς λόγο για την ύπαρξη 
κλίματος σεβασμού και ισότητας. Η ύπαρξη αυτή της καθοδικής επικοινωνίας ελλοχεύει το 
φαινόμενο του φιλτραρίσματος, δηλ. της λογοκρισίας του όποιου μηνύματος μέχρι αυτό να φτάσει 
στον αποδέκτη του. Επίσης συνυπήρχε η άτυπη επικοινωνία (έξω από το οργανόγραμμα) με την 
τυπική (διαδικασίες επικοινωνίας ορισμένες απ’ τη διοίκηση).

Ακόμη υπήρχαν περιπτώσεις προφορικής ατομικής επικοινωνίας (από το διευθυντή προς ένα 
εκπαιδευτικό κυρίως για προσωπικά θέματα ή θέματα αποκλειστικά της τάξης του) κυρίως όμως η 
επικοινωνία ήταν προφορική συλλογική (συνεδριάσεις). Κάποιος διευθυντής είπε ότι έχει 
εκπαιδευτεί πάνω στη βελτίωση της επικοινωνιακής δεξιότητας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις της θέσης του (συνέντευξη 1). Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η 
πλειοψηφία των διευθυντών από τους οποίους πήραμε συνέντευξη είχαν αυξημένα «τυπικά» 
προσόντα όπως π.χ. μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Όσο αφορά τα δίκτυα επικοινωνίας παρουσιάστηκε η μορφή αστεριού, δηλ. το διευθυντή να 
έχει πρωτεύοντα ρόλο στον εκπαιδευτικό οργανισμό και σε καθημερινή βάση να επικοινωνεί με 
τους εκπαιδευτικούς και αντίστροφα.

Η μορφή της δικτύωσης των απομονωμένων ατόμων παρουσιάστηκε και αυτή αλλά σε 2–3
περιπτώσεις εκπαιδευτικών που φάνηκε να μη θέλουν να επικοινωνήσουν με το διευθυντή οι ίδιοι 
αλλά μέσω κάποιου άλλου συναδέλφου.

Τέλος σε καμία συζήτηση ή συνεδρίαση του διευθυντή με το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν 
παρουσιάστηκαν περιστατικά λογοκρισίας ή αυταρχικής– αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς. Βέβαια 
η εκεί παρουσία μας έστω και διακριτική – αθόρυβη μπορεί και να «αλλοίωσε» ή να τροποποίησε 
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τους, κάτι που αποτελεί πράγματι εμπόδιο. Πρόσωπα που δε διαθέτουν επικοινωνιακές σχέσεις ή 
ικανότητες συνήθως επιλέγουν τη σιωπή διστακτικότητας. (Σαΐτης, 2007). Ισχυρίζονται ότι είναι 
καλοί ακροατές, ώστε να μπορούν να κρίνουν και να ανατροφοδοτείται η όλη διαδικασία. 
Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε πως η αποτελεσματική επικοινωνία στα πλαίσια της σχολικής 
μονάδας αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο για την αποδοτική λειτουργία της.
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Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο ρόλος και τα καθήκοντα των διοικητικών 
οργάνων και των υποστηρικτικών θεσμών της εκπαίδευσης έχουν γίνει 
αντικείμενο θεμελιωδών αλλαγών. Ταυτόχρονα, φαινόµενα όπως η 
παγκοσμιοποίηση, οι συνεχείς αλλαγές και η πολυπλοκότητα των σχέσεων, δεν 
θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστες τις εξελίξεις στην οργάνωση και τη 
διοίκηση των σχολικών µονάδων. Οι αλλαγές αυτές απαιτούν διοικητικά και 
υποστηρικτικά στελέχη που να μπορούν να υπερβούν τη «γραφειοκρατική  
νοοτροπία», να αναδιοργανώσουν  τις  λειτουργίες  των  σχολικών  μονάδων, 
να  υποστηρίξουν την εισαγωγή καινοτομιών και να τονώσουν την επικοινωνία 
του εκπαιδευτικού δυναμικού. Η συγκεκριμένη τάση καταγράφεται σε μεγάλο 
μέρος των εκπαιδευτικών συστημάτων  των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των παραπάνω αλλαγών, τίθενται 
ζητήματα,  όχι μόνο κατάρτισης των εκπαιδευτικών στελεχών σε θέματα 
οργάνωσης και διοίκησης, αλλά και ικανότητας ανάληψης ηγετικού ρόλου σε 
κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Παράλληλα, εξέχουσα θέση κατέχει η 
αναγκαιότητα απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων που συμβάλει στην 
αποτελεσματικότερη επικοινωνία των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών φορέων.
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Η εφαρμογή των γενικών αρχών της διοίκησης στον χώρο της εκπαίδευσης, έχει 

αποτελέσει αντικείμενο έντονων επιστημονικών αντιπαραθέσεων. Γενικότερα, η 
εκπαίδευση είναι δυνατό να εκληφθεί ως χώρος άσκησης της διοίκησης, αφού 
παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με άλλες κοινωνικές οργανώσεις. Εντούτοις, τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής διοίκησης και συγκεκριμένα ο διττός 
χαρακτήρας των εκπαιδευτικών οργανώσεων (διοικητικός & κοινωνικός θεσμος),
καθώς και η έλλειψη διοικητικής αυτονομίας και ανταγωνιστικότητας καθιστούν την 
αναπροσαρμογή των διοικητικών πρακτικών στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε 
εκπαιδευτικού συστήματος (Κατσαρός, 2008)
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Χαρακτηριστικά, ως εκπαιδευτική διοίκηση ορίζεται η διαδικασία του
συντονισμού και της ορθολογικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων, 
υλικών, τεχνικών), για την πραγμάτωση των εκπαιδευτικών σκοπών (Bush, 2003).
Γενικότερα, η εκπαίδευση ως θεσμός αποτελεί μια συλλογική, κοινωνική οντότητα με 
διάρκεια και σταθερότητα, που διαθέτει νομικά, υλικά και ανθρώπινα, μέσα 
προκειμένου να υλοποιήσει τους σκοπούς της. Οι βασικοί στόχοι της εκπαίδευσης 
συνδέονται, τόσο με την πνευματική ανάπτυξη του ατόμου (γνωστική και κατ΄ 
επέκταση επαγγελματική), όσο και την κοινωνική – πολιτιστική, η οποία έχει 
καταλυτικό ρόλο στην ευημερία και την πρόοδο του ατόμου και της ευρύτερης 
κοινωνίας. 

Σύμφωνα με τον Bush (2003), τα κυριότερα εκπαιδευτικά διοικητικά μοντέλα 
που εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διοίκηση παρουσιάζονται συνοπτικά στον 
παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Εφαρμοζόμενα διοικητικά εκπαιδευτικά μοντέλα

Διοικητικά εκπαιδευτικά μοντέλα
Τυπικά • Αυστηρά δομημένα ιεραρχικά συστήματα, όπου 

χρησιμοποιούνται λογικά και ρητά καθορισμένα μέσα 
εκπλήρωσης των στόχων.

• Η εξουσία και η άσκηση ελέγχου των στελεχών 
νομιμοποιείται από τη θέση τους 

Συναδελφικά-
Συμμετοχικά

• Δίνεται έμφαση στη συνεργασία και στη συμμετοχική 
λήψη αποφάσεων σε όλο το εύρος της διοίκησης.

• Προϋπόθεση αποτελεί τα μέλη να έχουν κοινό όραμα και 
αξίες.

Πολιτικά Δομικά στοιχεία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού διοικητικού 
συστήματος αποτελούν:

• η κατανομή της εξουσίας, 
• η διαπραγμάτευση και η εμπλοκή των ατόμων σε ομάδες 

ενδιαφέροντος, με συνέπεια την άσκηση πίεσης και τον 
επηρεασμό του εκπαιδευτικού συστήματος από 
εξωτερικούς  παράγοντες. 

Υποκειμενικά • Το άτομο τοποθετείται στο επίκεντρο του οργανισμού 
• Λαμβάνεται υπόψη η ατομική συμπεριφορά και η

κατανόηση  του ξεχωριστού τρόπου σκέψης και ερμηνείας 
των γεγονότων.

Διφορούμενα–
Μοντέλα Ασάφειας

Βασικά στοιχεία του μοντέλου είναι:
• οι ασαφείς στόχοι και η αδυναμία προβλεψιμότητας
• οι μη προκαθορισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

η λειτουργία αυτόνομων ομάδων.
Πολιτιστικά–
Μοντέλα 
Κουλτούρας

• Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις στάσεις, τις αξίες, τις 
αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των μελών του 
οργανισμού παρά στα εκάστοτε οργανωτικά συστήματα.

 

 

2 ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανεξάρτητα από τα εφαρμοζόμενα εκπαιδευτικά διοικητικά συστήματα, στη 
σύγχρονη εποχή, η έννοια της ηγεσίας ασκεί καταλυτικό ρόλο στο πλαίσιο άσκησης 
των διοικητικών λειτουργιών και στον τομέα της διαχείρισης του ανθρωπίνου 
δυναμικού ενός οργανισμού. Εντούτοις, η αναζήτηση αποτελεσματικών πρακτικών
άσκησής της ηγεσίας, απασχολεί ακόμα και σήμερα την επιστημονική έρευνα, το 
ουσιαστικό περιεχόμενο της οποίας δεν έχει ευκρινώς αποσαφηνιστεί. Συγκεκριμένα, 
ο Yulk (2002) υποστηρίζει ότι, όπως αρκετές θεωρητικές έννοιες στις κοινωνικές 
επιστήμες, έτσι και οι ορισμοί της ηγεσίας οδηγούν σε ασάφεια και αντιφατικότητα. 
Η αποσαφήνιση του όρου αναφέρεται σε μια ιεραρχική σχέση (Leader – Followers), 
κατά την οποία εκδηλώνεται η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των 
συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μια τυπικής ή άτυπης ομάδας 
ανθρώπων από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο, ώστε εθελοντικά και πρόθυμα να 
υλοποιούν τους επιχειρησιακούς στόχους  και να φιλοδοξούν μια αλλαγή για ένα 
καλύτερο μέλλον (Jackson & Parry, 2011). Ο Stogdill (1974), παρουσιάζει την ηγεσία
ως μια διαδικασία επηρεασμού της συμπεριφοράς και έκκλησης των συναισθημάτων 
των ατόμων μιας ομάδας προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι.

Στοιχείο κοινής αποδοχής είναι η θεώρηση της ηγεσίας ως μια ικανότητα 
επίδρασης στη συμπεριφορά των ατόμων. Η επιρροή αποτελεί τη δυναμική, 
αλληλεπιδραστική και ακαθόριστη όψη της δύναμης που προκαλεί την εθελοντική 
συμμόρφωση της συμπεριφοράς και σαφώς διακρίνεται από την εξουσία, όπου η 
δύναμη απορρέει από την οικονομική και την κοινωνική θέση του ατόμου. Σύμφωνα 
με τον Μπουραντά (2005), ως πηγές δύναμης μπορούν να θεωρηθούν:

•Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ηγέτη όπως η επικοινωνιακή ικανότητα, η 
δημιουργία οράματος και η κινητοποίηση των ατόμων, τα οποία αποπνέουν 
σεβασμό, αφοσίωση και τον καθιστούν πρότυπο προς μίμηση

•Η εξειδικευμένη γνώση που προκύπτει από τη μελέτη ενός αντικειμένου ή 
από την εμπειρία και την εμπλοκή σε συγκεκριμένες δράσεις, τα οποία 
προσδίδουν στον ηγέτη κύρος, αξιοπιστία και δυνατότητα πρόσβασης σε 
πηγές ενημέρωσης.

•Η δύναμη που απορρέει από την θεσμική θέση του ατόμου που του 
εξασφαλίζει τη νομιμοποίηση του δικαιώματος ηγετικής δράσης και της 
ικανότητας άσκησης ελέγχου στους υφιστάμενους.

Συνεπώς, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ηγεσία αναφέρεται σε ένα 
ανθρωποκεντρικό, συμμετοχικό σύστημα οργάνωσης που επιδιώκει τη συνεργασία, 
τη διαπραγμάτευση, την επικοινωνία και τη μετάδοση του οράµατος σε όλη την 
ιεραρχική δοµή του οργανισμού. Παράλληλα, στηρίζεται στην παρότρυνση, στην 
ενδυνάμωση, στην έµπνευση και στην ενστάλαξη της αίσθησης πρωτοβουλίας και 
ευθύνης των ατόμων, προκειμένου να επιτευχθεί η επιχειρησιακή 
αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με τον Zaleznik (2000), τα ηγετικά χαρακτηριστικά  και ο ευρύτερος 
ρόλος του Ηγέτη σε ένα οργανισμό προσδιορίζονται με βάση:
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2 ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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• Τους στόχους. Προσωπική, ενεργό στάση του ηγέτη απέναντι στους στόχους 
που εκφράζεται μέσω της διορατικότητας του ηγέτη και οδηγεί στην 
πραγματοποίηση αλλαγών

• Το επιτελούμενο έργο. Ο ηγέτης χρησιμοποιεί καινοτόμους τρόπους 
επίτευξης των στόχων και προσπαθεί να δημιουργήσει δεκτικότητα για νέες 
λύσεις

• Τις σχέσεις. Ο ηγέτης βασίζεται στην έντονη ανάπτυξη συναισθηματικής 
διαισθητικότητας και επικοινωνίας. Χρησιμοποιεί την προσωπική δύναμη με 
σκοπό να προκαλέσει έκκληση των συναισθημάτων των ατόμων, προκειμένου 
να συμμεριστούν τις απόψεις του χωρίς εξαναγκασμό

• Τη πηγή άντλησης εξουσίας.  Η δύναμη του ηγέτη, η οποία δεν προέρχεται 
μονάχα από τη θέση του στον οργανισμό (ιεραρχική βαθμίδα), αλλά και από την 
προσωπικότητά του.

Αναφορικά με την εκπαίδευση, οι διακριτές μορφές που λαμβάνει η ηγεσία, σε 
συνδυασμό με τα συστήματα εκπαιδευτικής διοίκησης, συνοπτικά απεικονίζονται στο 
παρακάτω σχήμα.

Πίνακας 2: Συσχέτιση διοικητικών εκπαιδευτικών συστημάτων με τα εφαρμοζόμενα ηγετικά εκπαιδευτικά 
μοντέλα

Διοικητικά συστήματα Μοντέλα Ηγεσίας

Τυπικό Διοικητικό
• Εξασφαλίζει την ορθολογική άσκηση της 

εκπαιδευτικής στρατηγικής και συντελεί στην 
πειθαρχία των μελών του οργανισμού.

• Επιδιώκει τη σταθερότητα και εφαρμόζεται σε 
γραφειοκρατικά συστήματα διοίκησης

• Η δύναμη και η επιρροή του ηγέτη προκύπτει από 
τη θέση του στην ιεραρχία.

• Εξισώνεται η ηγεσία με την επίτευξη των 
διαδικασιών και των σκοπών του συστήματος και 
όχι με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 
των εκπαιδευτικών οργανισμών (Sergiovanni,
2001)

Πολιτικό Συναλλακτικό
• Βασικό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου 

μοντέλου είναι η αναγνώριση και η ικανοποίηση 
των αναγκών των μελών του εκπαιδευτικού 
οργανισμού με αντάλλαγμα την αύξηση της 
εργασιακής απόδοσης (σχέση συναλλαγής του 
ηγέτη και των υφιστμένων)

• Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις οργανωτικές δομές 
και όχι στη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα

• Δεν επιδιώκεται η μακροπρόθεσμη δέσμευση των 
μελών του οργανισμού, αλλά η προσωρινή
αποκόμιση των ωφελειών που προκύπτουν από τη 

 

 

συναλλαγή (Harris, 2004)
Συμμετοχικό Μετασχηματιστικό

• Η μετασχηματιστική ηγεσία εστιάζει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του σύγχρονου 
περιβάλλοντος, μέσω της παρακίνησης και της 
πνευματικής διέγερσης των ατόμων, προκειμένου 
να αποκτήσουν νέες αντιλήψεις και αρμόζουσα 
συμπεριφορά

• Επιδιώκει  την προσαρμογή της εκπαιδευτικής 
μονάδας στις νέες συνθήκες μέσω της δύναμης του 
ηγέτη και την αλλαγή της οργανωσιακής 
κουλτούρας (Sergiovanni, 2001).

Διανεμημένο
• Δυναμική διαδικασία που ενισχύει την 

αλληλεπίδραση των σχέσεων και τη δέσμευση του 
ατόμου με τον οργανισμό (Spillane etall, 2007)

• Στηρίζεται στη διαδικασία κατανομής των 
λειτουργιών της ηγεσίας στα μέλη του 
εκπαιδευτικού οργανισμού, ενώ προάγει την 
αυτοδιάθεση και δύναται να βελτιώσει την 
εμπειρία και τον επαγγελματισμό τους (Yulk,
2002)

•
Υποκειμενικό Μεταμοντέρνο

• Στηρίζεται στο διαφορετικό τρόπο αντίληψης των 
μελών του οργανισμού

• Επιδιώκει το σεβασμό των  ατομικών 
ιδιαιτεροτήτων και δέχεται ότι η δομή και η φύση 
κάθε οργανισμού είναι αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης των ατόμων που τον συνθέτουν 
(Gray, 1982).

Διφορούμενο Ενδεχομενικό
• Η ενδεχομενική ηγεσία εφαρμόζεται σε 

περιπτώσεις αδυναμίας αντιμετώπισης της 
πολυπλοκότητας, της ασάφειας και της έλλειψης 
προβλεψιμότητας του εκπαιδευτικού συστήματος

• Στοχεύει στην ικανότητα του ηγέτη να 
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 
συνθήκες, επιλέγοντας τον καταλληλότερο τύπο 
ηγεσίας σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση (Leithwood
et al, 2006).

Πολιτιστικό Ηθικό – Διαπροσωπικό
• Βασίζεται στην ενίσχυση του ρόλου της ηθικής 

στην σχολική αποτελεσματικότητα και στην 
πολύπλευρη ολοκλήρωση του ατόμου

• Εντούτοις, η επίτευξη των στόχων και η χρήση της 
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δύναμης που διαθέτει ο ηγέτης, θα πρέπει να 
εναρμονίζεται με τους γενικότερα αποδεκτούς 
κανόνες ηθικής που συγκροτούν την οργανωσιακή 
κουλτούρα του εκπαιδευτικού οργανισμού.  
(Jackson & Parry, 2011).

Σύμφωνα με τον Σαϊτη (2008), κανένα μοντέλο εκπαιδευτικής ηγεσίας δεν μπορεί 
να θεωρηθεί αποτελεσματικό για όλα τα σχολεία, προβάλλοντας την αναγκαιότητα 
προσαρμογής της ηγετικής συμπεριφοράς στις ιδιαίτερες σχολικές συνθήκες. Επίσης, 
πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι η κατανομή της ηγεσίας στα μέλη της σχολικής 
κοινότητας, σχετίζεται θετικά με την αύξηση της σχολικής αποτελεσματικότητας 
(Harris, 2004). Με την εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας δύναται  να αξιοποιηθεί 
το ανθρώπινο κεφάλαιο κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού και να εισαχθούν 
καινοτομίες (Mulford, 2008 · Ηarris, 2004). Με άλλα λόγια, η κατανεμημένη ηγεσία 
αυξάνει τις πιθανότητες αξιοποίησης των πνευματικών εφοδίων, των δεξιοτήτων, των 
ικανοτήτων και της εμπειρίας που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό. Μάλιστα, από τις 
επιστημονικές έρευνες συμπεραίνεται πως όσο πιο οργανωμένη και
προγραμματισμένη είναι  η  κατανομή  της  ηγεσίας, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα 
βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας  (Mascall et.al, 2008).
Χαρακτηριστικά, η αποδεδειγμένη πλέον αποτελεσματικότητα των ακολουθούμενων 
εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών της βόρειας Ευρώπης έγκειται στην 
αποκεντρωτική διοίκηση και στην τόνωση του αισθήματος εμπιστοσύνης προς τους 
θεσμούς. Σε αντίθεση, στις χώρες της Νότιας Ευρώπης κυριαρχεί η έλλειψη 
αξιοκρατικής κουλτούρας και η ύπαρξη συγκεντρωτικών εκπαιδευτικών συστημάτων 
(Harris, 2004).

Συμπερασματικά, η διοίκηση και η ηγεσία αποτελούν δύο εμφανώς διακριτά 
συστήματα δράσεις. Εντούτοις, λειτουργούν συμπληρωματικά και είναι 
αλληλεξαρτώμενα (Mintzberg, 1987). Η διοίκηση αναφέρεται σε ένα μηχανιστικό –
τεχνοκρατικό μοντέλο δράσης, που προάγει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών, την 
ανάπτυξη ιεραρχικών σχέσεων, την τυπική υποχρέωση υπακοής και την άσκηση 
ελέγχου. Παράλληλα, επιδιώκει τη διατήρηση της σταθερότητας (Kotter, 2001). 
Αντίθετα, η ηγεσία εμπεριέχει δυναμικότητα και συμβάλλει στην ικανότητα 
αντιμετώπισης της αλλαγής μέσω της συνεργασίας και της αμφίδρομης επικοινωνίας. 
Σύμφωνα με τον Gabriel (2008), ο οργανισμός οδηγείται στην καινοτομία και τη 
δημιουργικότητα μέσω της έμπνευσης, της καθοδήγησης και της συμμετοχής των 
μελών του στη διαμόρφωση της στρατηγικής. Στο παράρτημα της εισήγησης στους 
πίνακες 3, 4, απεικονίζεται η διαφορετικότητα των συστημάτων της διοίκησης και 
της ηγεσίας.

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από έντονα συγκεντρωτικές 
και γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες οδηγούν στη χειραγώγησή και τον 
επηρεασμό του από τις εκάστοτε πολιτικές αποφάσεις (Κατσαρός, 2008).
Συγκεκριμένα, τα εκπαιδευτικά στελέχη, υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους και 
έχουν στενά περιθώρια αυτονομίας και εκδήλωσης πρωτοβουλιών. Κατά συνέπεια 
καθίσταται αδύνατη την εφαρμογή μετασχηματιστικών ηγετικών προτύπων και η 
συμμετοχική ηγεσία. Σύμφωνα με τις έως σήμερα ακολουθούμενες πρακτικές, στο 
εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμόζεται το διοικητικό και σε ορισμένες περιπτώσεις το 

 

 

συναλλακτικό πρότυπο ηγεσίας. Γνωρίζοντας τις αδυναμίες του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, αναμφισβήτητα απαιτείται ο επαναπροσδιορισμός των 
δομών του και η αποκέντρωση των λειτουργιών, μέσω της εκχώρησης εξουσίας στις 
κατώτερες βαθμίδες. 

3 Συναισθηματική νοημοσύνη

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επιστημονικές έρευνες, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον 
τους, από τον προσδιορισμό των γνωστικών ικανοτήτων, στην εξαιρετική συμβολή 
των συναισθηματικών παραγόντων στην αύξηση της εκπαιδευτικής 
αποτελεσματικότητας. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι η συμπεριφορά και η 
διαχείριση των εργασιακών σχέσεων εξαρτάται από τη συναισθηματική νοημοσύνη 
του ηγέτη κάθε οργάνωσης (Brackett et.al. 2011). Η έννοια της συναισθηματικής
νοημοσύνης, όπως αναφέρεται από τον Goleman (1998) ορίζεται ως η ικανότητα 
ελέγχου των επιθυμιών, η ρύθμιση των προσωπικών διαθέσεων και η κατανόηση των 
συναισθημάτων των ατόμων (Goleman, 1998). Ο ίδιος θεωρεί τη συναισθηματική 
νοημοσύνη ως μια βασική παράμετρο για την ερμηνεία και την πρόβλεψη της 
επίδοσης σε οποιοδήποτε πεδίο ενασχόλησης. Περαιτέρω, η συναισθηματική 
νοημοσύνη μπορεί να καλλιεργηθεί στην πορεία της ζωής του ατόμου και να 
συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία και τη διαχείριση των ανθρωπίνων 
σχέσεων σε όλες τις διαστάσεις της κοινωνικής ζωής (Brackett et.al, 2010). Πρόκειται 
για ένα σύνολο ικανοτήτων που αφενός σχετίζεται με τις γενετικές επιδράσεις, 
αφετέρου δέχεται τις περιβαλλοντικές επιρροές.

Έπειτα από εκτενή επιστημονική έρευνα, οι Goleman et al (2002), απέδειξαν 
ότι η ηγεσία συνδέεται άμεσα τη συναισθηματική νοημοσύνη και μάλιστα 
ισχυρίστηκαν ότι οι επικοινωνιακές ικανότητες των ανώτερων στελεχών κάθε 
οργανισμού, έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της ηγεσίας που 
ασκούν. Οι ίδιοι, όρισαν τις τέσσερις διαστάσεις που λαμβάνει η συναισθηματική 
νοημοσύνη και προσδιόρισαν τις προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες που θα 
πρέπει να διαθέτει ο ηγέτης, όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα.
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δύναμης που διαθέτει ο ηγέτης, θα πρέπει να 
εναρμονίζεται με τους γενικότερα αποδεκτούς 
κανόνες ηθικής που συγκροτούν την οργανωσιακή 
κουλτούρα του εκπαιδευτικού οργανισμού.  
(Jackson & Parry, 2011).
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Σχήμα 3: Οι διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης

Αναλυτικότερα, η αυτοεπίγνωση σχετίζεται με την ρεαλιστική κατανόηση των 
ατομικών συναισθημάτων, των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων. Το άτομο θέτει 
σαφείς και πραγματοποιήσιμους στόχους, έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και 
βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία αναστοχασμού και ανατροφοδότησης. Η 
αυτοδιαχείριση αναφέρεται στην ικανότητα αναγνώρισης και ελέγχου των 
προσωπικών συναισθημάτων. Ειδικότερα, ο αυτοέλεγχος αφορά τη διατήρηση των 
ακραίων και αρνητικών συναισθημάτων και την ικανότητα προσαρμογής της 
ατομικής συμπεριφοράς στις εκάστοτε συνθήκες. Η κοινωνική επίγνωση βασίζεται 
στην ενσυναίσθηση, δηλαδή στην ικανότητα κατανόησης και παράλληλης 
ικανοποίησης των συναισθημάτων και των αναγκών των ατόμων. Περαιτέρω, 
βασίζεται στις αρχές της εμπιστοσύνης και της δημιουργίας θετικού συνεργατικού 
κλίματος. Τέλος, η διαχείριση των σχέσεων αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου 
να ασκεί επιρροή, να καθοδηγεί και να κινητοποιεί τα μέλη του οργανισμού.
Ουσιαστικά, πρόκειται για την ενδυνάμωση των ατόμων μέσω της οικοδόμησης 
σχέσεων συνεργασίας, ομαδικότητας και διαχείρισης των συγκρούσεων, τα οποία 
συμβάλλουν στην αφοσίωση και τη δέσμευση του ατόμου στον οργανισμό. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η συναισθηματική νοημοσύνη 
διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην άσκηση επιτυχημένης ηγεσίας (Goleman  1998).
Σύμφωνα με τους Connell & Travaglione (2004), η συναισθητική νοημοσύνη  
επηρεάζει κατά 85 – 90%  την  επιτυχία  των  ηγετών. Γενικότερα, ο βαθμός της 
συναισθηματικής νοημοσύνης του ηγέτη και όχι το ακολουθούμενο κατά περίπτωση  

 

 

ηγετικό στυλ καθορίζει την επιτυχία των πράξεών του (Brackett et.al, 2011).
Ταυτόχρονα, η ύπαρξη υψηλού δείκτη της συναισθηματικής νοημοσύνης του ηγέτη 
οδηγεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των οργανωσιακών αλλαγών και στη 
δημιουργία κουλτούρας συνεχής προσαρμογής της οργάνωσης στις νέες 
περιβαλλοντικές συνθήκες (Kotter, 1995). Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι άνθρωποι έχουν 
αρνητική στάση σε οποιαδήποτε αλλαγή των εργασιακών συνθηκών. Οι κύριες αιτίες 
της αντίστασης είναι ο φόβος αντιμετώπισης των νέων συνθηκών, το αίσθημα 
απώλειας των ήδη κεκτημένων καταστάσεων και η μη κατανόηση της χρησιμότητας 
της αλλαγής. Η δημιουργία ενός υπόβαθρου αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
ενημέρωσης είναι βέβαιο ότι θα περιορίσει τις αντιδράσεις, τις συγκρούσεις και την 
αρνητική εργασιακή ατμόσφαιρα.

Συνεπώς, δεν αποτελεί περιπτωσιολογία το γεγονός ότι οι επιστημονικές 
έρευνες κυρίως εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην καλλιέργεια της συναισθηματικής 
ευφυΐας των ανώτατων στελεχών των οργανισμών και στη διαχείριση του 
ανθρωπίνου δυναμικού και όχι μονάχα στην επιτυχημένη άσκηση των γνωστικών και
των οργανωτικών δεξιοτήτων. 

4 Συναισθηματική νοημοσύνη στο πλαίσιο οργάνωσης των εκπαιδευτικών 
μονάδων

Πρόσφατες έρευνες αποκαλύπτουν την τεράστια σημασία των παραγόντων της 
συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο της εκπαίδευσης. Μάλιστα, αρκετά σχολεία,
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν προγράμματα σε διευθυντές, σε 
εκπαιδευτικούς, σε μαθητές και σε μέλη των οικογενειών τους, με στόχο την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης, κατανόησης και ρύθμισης των συναισθημάτων
τους (Brackett et.al, 2011). Σύμφωνα με τους Goleman et.al (2002), οι διευθυντές των 
σχολικών μονάδων που διαχειρίζονται καθημερινά ιδιόμορφες και ευαίσθητες 
καταστάσεις, οφείλουν να αναγνωρίσουν τη συναισθηματική πραγματικότητα του 
σχολείου και να προάγουν την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων 
εκπαιδευτικών φορέων. 

Εξίσου σημαντική είναι η καλλιέργεια των χαρακτηριστικών της 
συναισθηματικής νοημοσύνης στους εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο παρουσίασης του 
διδακτικού αντικειμένου. Παρόλο την αντιφατικότητα των επιστημονικών 
αποτελεσμάτων αναφορικά με τη συνεισφορά των εκπαιδευτικών στα μαθησιακά 
αποτελέσματα (Muijs, & Reynolds, 2001), το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών 
στοιχείων συγκλίνουν στο ότι οι εκπαιδευτικοί ασκούν τη σημαντικότερη επίδραση 
σε σχέση με άλλους σχολικούς παράγοντες (Χαραλάμπους, 2015). Μάλιστα,
υποστηρίζεται ότι η μεταβολή της ποιότητας της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών 
επηρεάζει την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών (Rivkin et all,, 2005). 
Συγκεκριμένα, το υψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης του εκπαιδευτικού,
σχετίζεται με το σεβασμό, την απόκτηση αρμόζουσας κοινωνικής συμπεριφοράς και 
τη μείωση των περιπτώσεων εκφοβισμού από τη πλευρά των μαθητών (Reis et.al,
2007). Ταυτόχρονα, η δημιουργία υποστηρικτικών και συνεργατικών σχέσεων, 
ενθαρρύνει και ενδυναμώνει τους μαθητές, οδηγώντας τους στην αυτόνομο μάθηση. 

Σημαντική είναι η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην περίπτωση 
προσδιορισμού της σχολικής αποτελεσματικότητας. Η κοινωνική ωφέλεια και το 
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κλίματος. Τέλος, η διαχείριση των σχέσεων αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου 
να ασκεί επιρροή, να καθοδηγεί και να κινητοποιεί τα μέλη του οργανισμού.
Ουσιαστικά, πρόκειται για την ενδυνάμωση των ατόμων μέσω της οικοδόμησης 
σχέσεων συνεργασίας, ομαδικότητας και διαχείρισης των συγκρούσεων, τα οποία 
συμβάλλουν στην αφοσίωση και τη δέσμευση του ατόμου στον οργανισμό. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η συναισθηματική νοημοσύνη 
διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην άσκηση επιτυχημένης ηγεσίας (Goleman  1998).
Σύμφωνα με τους Connell & Travaglione (2004), η συναισθητική νοημοσύνη  
επηρεάζει κατά 85 – 90%  την  επιτυχία  των  ηγετών. Γενικότερα, ο βαθμός της 
συναισθηματικής νοημοσύνης του ηγέτη και όχι το ακολουθούμενο κατά περίπτωση  

 

 

ηγετικό στυλ καθορίζει την επιτυχία των πράξεών του (Brackett et.al, 2011).
Ταυτόχρονα, η ύπαρξη υψηλού δείκτη της συναισθηματικής νοημοσύνης του ηγέτη 
οδηγεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των οργανωσιακών αλλαγών και στη 
δημιουργία κουλτούρας συνεχής προσαρμογής της οργάνωσης στις νέες 
περιβαλλοντικές συνθήκες (Kotter, 1995). Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι άνθρωποι έχουν 
αρνητική στάση σε οποιαδήποτε αλλαγή των εργασιακών συνθηκών. Οι κύριες αιτίες 
της αντίστασης είναι ο φόβος αντιμετώπισης των νέων συνθηκών, το αίσθημα 
απώλειας των ήδη κεκτημένων καταστάσεων και η μη κατανόηση της χρησιμότητας 
της αλλαγής. Η δημιουργία ενός υπόβαθρου αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
ενημέρωσης είναι βέβαιο ότι θα περιορίσει τις αντιδράσεις, τις συγκρούσεις και την 
αρνητική εργασιακή ατμόσφαιρα.

Συνεπώς, δεν αποτελεί περιπτωσιολογία το γεγονός ότι οι επιστημονικές 
έρευνες κυρίως εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην καλλιέργεια της συναισθηματικής 
ευφυΐας των ανώτατων στελεχών των οργανισμών και στη διαχείριση του 
ανθρωπίνου δυναμικού και όχι μονάχα στην επιτυχημένη άσκηση των γνωστικών και
των οργανωτικών δεξιοτήτων. 

4 Συναισθηματική νοημοσύνη στο πλαίσιο οργάνωσης των εκπαιδευτικών 
μονάδων

Πρόσφατες έρευνες αποκαλύπτουν την τεράστια σημασία των παραγόντων της 
συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο της εκπαίδευσης. Μάλιστα, αρκετά σχολεία,
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν προγράμματα σε διευθυντές, σε 
εκπαιδευτικούς, σε μαθητές και σε μέλη των οικογενειών τους, με στόχο την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης, κατανόησης και ρύθμισης των συναισθημάτων
τους (Brackett et.al, 2011). Σύμφωνα με τους Goleman et.al (2002), οι διευθυντές των 
σχολικών μονάδων που διαχειρίζονται καθημερινά ιδιόμορφες και ευαίσθητες 
καταστάσεις, οφείλουν να αναγνωρίσουν τη συναισθηματική πραγματικότητα του 
σχολείου και να προάγουν την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων 
εκπαιδευτικών φορέων. 

Εξίσου σημαντική είναι η καλλιέργεια των χαρακτηριστικών της 
συναισθηματικής νοημοσύνης στους εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο παρουσίασης του 
διδακτικού αντικειμένου. Παρόλο την αντιφατικότητα των επιστημονικών 
αποτελεσμάτων αναφορικά με τη συνεισφορά των εκπαιδευτικών στα μαθησιακά 
αποτελέσματα (Muijs, & Reynolds, 2001), το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών 
στοιχείων συγκλίνουν στο ότι οι εκπαιδευτικοί ασκούν τη σημαντικότερη επίδραση 
σε σχέση με άλλους σχολικούς παράγοντες (Χαραλάμπους, 2015). Μάλιστα,
υποστηρίζεται ότι η μεταβολή της ποιότητας της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών 
επηρεάζει την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών (Rivkin et all,, 2005). 
Συγκεκριμένα, το υψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης του εκπαιδευτικού,
σχετίζεται με το σεβασμό, την απόκτηση αρμόζουσας κοινωνικής συμπεριφοράς και 
τη μείωση των περιπτώσεων εκφοβισμού από τη πλευρά των μαθητών (Reis et.al,
2007). Ταυτόχρονα, η δημιουργία υποστηρικτικών και συνεργατικών σχέσεων, 
ενθαρρύνει και ενδυναμώνει τους μαθητές, οδηγώντας τους στην αυτόνομο μάθηση. 

Σημαντική είναι η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην περίπτωση 
προσδιορισμού της σχολικής αποτελεσματικότητας. Η κοινωνική ωφέλεια και το 
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κοινωνικό κεφάλαιο που προκύπτει από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα οποία 
μακροπρόθεσμα οδηγούν στην αύξηση της ευημερίας των πολιτών, δεν δύναται να 
ποσοτικοποιηθούν και να εξεταστεί το μέγεθος της συμβολής τους στην εκπαιδευτική 
αποτελεσματικότητα (Mihaiu, et al, 2010). Μέσω της μέτρησης των παραγόντων της 
συναισθηματικής νοημοσύνης,  των εκπαιδευτικών στελεχών, των εκπαιδευτικών και 
των μαθητών, επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη προσέγγιση της εκπαιδευτικής 
αποτελεσματικότητας (Brackett, 2011). Σε αυτή τη περίπτωση, η αξιολόγηση 
παρουσιάζει μια πιο ολοκληρωμένη και αντικειμενικότερη εικόνα, που οδηγεί στη 
βελτίωση, μέσω της ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, τα 
συγκεκριμένα τεστ συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας  επιλογής 
των στελεχών της εκπαίδευσης, αφού θα ελέγχονται αφενός οι γνωστικές ικανότητες, 
και αφετέρου οι ποιοτικές και κοινωνικές δεξιότητες των υποψηφίων. 

5 Μεθοδολογία

Η έννοια της μεθοδολογίας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε 
τα προβλήματα και ζητούμε απαντήσεις σε αυτά. Στις κοινωνικές επιστήμες, για την 
προσέγγιση των ερευνητικών ερωτημάτων έχουν αναπτυχθεί διαφορετικά ρεύματα 
σκέψης, τα όρια των οποίων δεν είναι αυστηρώς καθορισμένα (Hopper & Powell,
1985). Οι κύριες μέθοδοι έρευνας αναφέρονται στην ποσοτική και την ποιοτική. Η 
μεν πρώτη, που αποτελούσε μέχρι πρότινος τη μοναδική επιστημονικά αποδεκτή 
μέθοδο ανάλυσης, στηρίζεται στη διεξαγωγή αποτελεσμάτων μέσω της 
μαθηματικοποίησης των στοιχείων. Αντίθετα, η ποσοτική μέθοδος αναφέρεται σε 
κάθε μορφή έρευνας  που παράγει αποτελέσματα,  τα οποία δεν προέρχονται από 
στατιστικές διαδικασίες ή άλλες μεθόδους ποσοτικοποίησης (Gill & Johnson, 2010). 

Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται ολοένα και αυξανόμενη χρήση της 
ποιοτικής μεθόδου ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες. Στην παρούσα εισήγηση
καθίσταται δύσκολη η χρήση της ποσοτικής μεθόδου, εξαιτίας της αδυναμίας 
αντικειμενικής ποσοτικοποίησης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, όπως 
αναφέρθηκε στη προηγούμενη ενότητα. Ως καταλληλότερη μέθοδος επιλέχθηκε η 
ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα η διεξαγωγή συμπερασμάτων, μέσω της 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης των κυριοτέρων επιστημονικών θεωριών που έχουν 
διατυπωθεί σχετικά με το επικείμενο θέμα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε 
δευτερογενής έρευνα χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των διεξαχθεισών
εμπειρικών μελετών.

Περαιτέρω, η διεξαγωγή των συμπερασμάτων στηρίχθηκε στην εφαρμογή, τόσο 
της επαγωγικής, όσο και της απαγωγικής μεθόδου ανάλυσης, οι οποίες στην παρούσα 
εργασία αλληλοσυμπληρώνονται και προσφέρουν συνοχή στα αποτελέσματα. Η 
επαγωγική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να κατανοηθούν βασικές έννοιες ( 
διοικητικά συστήματα, ηγετικά μοντέλα, συναισθηματική νοημοσύνη) και να 
συγκεκριμενοποιηθούν τα αποτελέσματα των διεξαχθεισών ερευνών. Αντίστοιχα, 
μέσω της απαγωγικής μεθόδου επιτεύχθηκε η προσπάθεια επικέντρωσης σε 
συγκεκριμένες περιπτωσιολογικές μελέτες που αφορούν έρευνες σχετικά με τα 
εφαρμοζόμενα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρώπης. Απώτερος στόχος 
είναι ο προσδιορισμός των ερευνητικών εμπειρικών αποτελεσμάτων και η μετέπειτα 
άσκηση κριτικής μεταξύ αυτών και των θεωρητικών επιστημονικών προτάσεων. 

 

 

6 Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν παρουσιαστεί στην παρούσα εισήγηση, η
εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα είναι συνάρτηση αφενός των δομικών στοιχείων 
που χαρακτηρίζουν το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα, και αφετέρου των 
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και του στυλ ηγεσίας που θα εφαρμόσει ο 
διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας.

Αναλυτικότερα, η εκπαιδευτική πολιτική οφείλει να διασφαλίζει τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης και την οικονομική στήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος. Περαιτέρω,
θα πρέπει να διακρίνεται για τη θεσμική σταθερότητα και την αποφυγή συνεχόμενων 
αλλαγών που αποσυντονίζουν και καθιστούν δύσκολη την προσαρμογή του 
εκπαιδευτικού δυναμικού. Επιπροσθέτως, κρίνεται αναγκαία η βαθύτερη αλλαγή των 
θεσμοθετημένων αρχών του συστήματος και ο προσανατολισμός προς τη σταδιακή 
αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και την ανάπτυξη πρωτοβουλίας των εκπαιδευτικών 
στελεχών, που θα οδηγήσουν στη μερική αυτοδιαχείριση των σχολικών μονάδων. Η 
εκχώρηση εξουσίας στις κατώτερες βαθμίδες θα δημιουργήσει κίνητρο προς δράση 
και ανάληψη ευθύνης στους διευθυντές των σχολείων. Ταυτόχρονα, θα αναδείξει το 
επαγγελματικό κύρος της εργασίας τους και θα συμβάλλει στην επαγγελματική 
πρόοδο και την ανάπτυξη. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σύνθετες και δυναμικές αλλαγές του 
περιβάλλοντος, απαιτούνται ριζικά νέες και εναλλακτικές προσεγγίσεις, που θα 
καταστήσουν αποτελεσματικότερη την προσαρμογή κάθε σχολικής μονάδας στις νέες 
συνθήκες. Σε αυτή τη περίπτωση, ο ρόλος του μετασχηματιστή ηγέτη περιλαμβάνει 
την εμπλοκή των μελών της σχολικής κοινότητας στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής 
δράσης και στη λήψη αποφάσεων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα σχολεία λειτουργούν ως 
οργανισμοί μάθησης ή όπως αλλιώς χαρακτηρίζονται ως «Σχολεία υψηλής ηγετικής
ικανότητας» (High leadership capacity schools). Οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, 
μέσω της συνειδητής χρήσης των μαθησιακών διαδικασιών σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο, την αξιοποίηση των εμπειριών και το συνεχή πειραματισμό, δημιουργούν 
κοινή γνώση (MacBeath, & Mortimore, 2001). Πιο  συγκεκριμένα,  στα  «Σχολεία  
υψηλής ηγετικής  ικανότητας»  όλοι  οι  εκπαιδευτικοί φορείς (διευθυντής,  
εκπαιδευτικοί,  γονείς,  μαθητές) δύναται να λειτουργήσουν ως ικανοί ηγέτες. 
Οργανωμένοι σε ομάδες ενώνουν τις δυνάμεις και τις γνώσεις τους, διαλέγονται 
μεταξύ τους και αλληλοϋποστηρίζονται, έτσι ώστε η αναδυόμενη γνώση είναι προϊόν 
συλλογικής δύναμης και διαθέσιμη σε όλους.

Περαιτέρω, η εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα προϋποθέτει τη στήριξη των 
διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών φορέων σε ορθά και 
αντικειμενικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, η επιλογή είναι αναγκαίο να μη βασίζεται σε 
«πελατειακές» σχέσεις κράτους-εκπαιδευτικών φορέων και στα απαιτούμενα τυπικά 
επαγγελματικά προσόντα, αλλά να προκύπτει έπειτα από τη σφαιρική αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου. Σε αυτή την περίπτωση χρήσιμη είναι η συνεχής επιμόρφωση 
και η ύπαρξη ενός υποστηρικτικού δικτύου σχέσεων μεταξύ του διευθυντή και της 
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ανώτατης εκπαιδευτικής ηγεσίας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καθοριστούν ευκρινώς 
τα κριτήρια αξιολόγησης των παιδαγωγικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών φορέων και να επιλεχθούν οι κατάλληλες διαδικασίες. Σημαντική 
είναι η προσαρμογή των πανεπιστημιακών προγραμμάτων, προκειμένου να υπάρξει 
εξειδίκευση των εκπαιδευτικών στελεχών σε θέματα διοίκησης και απόκτησης
ηγετικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων.

Σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα έχει η καλλιέργεια των 
χαρακτηριστικών συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι γνωστικές ικανότητες και η 
διοικητική εμπειρία δεν μπορούν να οδηγήσουν από μόνες τους να οδηγήσουν τον 
εκπαιδευτικό οργανισμό στην πρόοδο. Γνωρίζοντας ότι η άσκηση αποτελεσματικής
ηγεσίας συνδέεται άμεσα με την απόκτηση χαρακτηριστικών συναισθηματικής 
νοημοσύνης, ο εκπαιδευτικός ηγέτης θα πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες
του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού και να προσπαθεί να τις ικανοποιήσει, 
προκειμένου να υπάρξει δέσμευση και αφοσίωση των μελών στον οργανισμό. 
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δημιουργία κοινής 
κουλτούρας, αξιών και πεποιθήσεων ανάμεσα στα άτομα, και να επιδιώκει τη 
διάχυσή τους σε όλο το πλαίσιο δράσης του εκπαιδευτικού οργανισμού.

Εν κατακλείδι, η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στελεχών θα πρέπει να 
βασίζεται, αφενός στην επιτυχημένη παράλληλη άσκηση των διοικητικών και 
ηγετικών καθηκόντων, και αφετέρου στις επικοινωνιακές δεξιότητες τους. Πρόθεση 
της παρούσας εργασίας δεν είναι η εισαγωγή  «επιτυχημένων» προτύπων 
εκπαιδευτικής διοίκησης και «βέλτιστων πρακτικών», αλλά ο περαιτέρω διάλογος 
αναφορικά με τα θέματα της εκπαιδευτικής διοίκησης που προάγουν τη πρόοδο και 
την ευημερία της κοινωνίας. Μάλιστα, σε πολλές χώρες η επένδυση στην παιδεία 
θεωρήθηκε ως η λύση για την υπέρβαση των υπόλοιπων κοινωνικών προβλημάτων.  
Ενδεχομένως, η πραγματοποιηθείσα μελέτη να δώσει το έναυσμα για τη διεξαγωγή 
περαιτέρω ερευνών και την αναγνώριση διαφορετικών διαστάσεων που θα μπορούσε 
να λάβει η ηγεσία και η συναισθηματική νοημοσύνη στην ποιότητα των 
εκπαιδευτικού έργου.
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7 Παράρτημα

Πίνακας 3 .  Χαρακτηριστικά των συστημάτων Μάνατζμεντ – Ηγεσίας (kotter, 2001)

Διοίκηση Ηγεσία

Πολύπλοκο, σύνθετο σύστημα που 
επιδιώκει τη σταθερότητα, 
αποφεύγει την ανάληψη ρίσκου 
και αναφέρεται στο άμεσο μέλλον

Σύστημα που επιδιώκει την αλλαγή, 
εμπεριέχει το ρίσκο και έχει 
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα

Σύνολο διαδικασιών 
(Προγραμματισμός, οργάνωση, 
στελέχωση, συντονισμός) που 
βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση 
προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στρατηγικοί στόχοι

Καθορισμός  κατεύθυνσης και 
ταυτόχρονα δημιουργία οράματος 
αλλαγής που θα συμβάλει στη 
μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας 
του οργανισμού

Αποτελεσματική κατανομή του 
διαθέσιμου ανθρώπινου 
δυναμικού και ανάπτυξη ενός 
συστήματος ιεραρχικών σχέσεων 

Εναρμόνιση ατόμων με στόχο τη 
γνωστοποίηση της νέας 
κατάστασης και ταυτόχρονα 
μείωση της αντίδρασής τους μέσω 
της επικοινωνίας και της ανάπτυξης 
συναισθηματικών σχέσεων 

Διανομή καθηκόντων και Αποκέντρωση εξουσίας, 

 

 

αρμοδιοτήτων, ανάπτυξη 
λειτουργιών ελέγχου και επίλυσης 
προβλημάτων

παρακίνηση ατόμων για συμμετοχή 
στη διαδικασία αλλαγής

Πίνακας 4: Ρόλοι των Μάνατζερ – Ηγετών (Zaleznik, 2000).

Manager Ηγέτης
Στόχοι

Απρόσωπη και παθητική στάση 
απέναντι στους στόχους που 
επικεντρώνεται στις ανάγκες της 
επιχείρησης

Στόχοι 
Προσωπική, ενεργό στάση απέναντι 
στους στόχους που εκφράζεται μέσα 
από τη δημιουργία προσωπικού 
οράματος που οδηγεί στη 
πραγματοποίηση αλλαγών 

Επιτελούμενο έργο
Χρήση αποτελεσματικών (ήδη 
δοκιμασμένων) πρακτικών 
προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στρατηγικοί στόχοι.
Ασκεί πίεση μέσω της 
επιβράβευσης και της ποινής

Επιτελούμενο έργο
Εισάγει νέους τρόπους αντίληψης 
των στόχων και προσπαθεί να 
δημιουργήσει δεκτικότητα για νέες 
λύσεις 

Σχέσεις 
Ανάπτυξη ιεραρχικών σχέσεων 
(μεταξύ του Managerκαι των 
εργαζόμενων) μέσω της δύναμης 
που διαθέτει λόγω της θέσης του, 
με στόχο το συμβιβασμό και την 
ισορροπία ανάμεσα στα άτομα

Σχέσεις 
Έντονη ανάπτυξη της 
συναισθηματικής διαισθητικότητας 
και της επικοινωνίας.
Χρήση της προσωπικής δύναμης, με 
σκοπό να προκαλέσει  έκκληση των 
συναισθημάτων των εργαζομένων 
έτσι ώστε να συμμεριστούν τις 
απόψεις του ηγέτη χωρίς 
εξαναγκασμό

Προσωπικά χαρακτηριστικά
Ορθολογιστής, επίμονος, 
υπεύθυνος, συντηρητικός 

Προσωπικά χαρακτηριστικά 
Οραματιστής, 
διορατικός,νεωτεριστής, 
ριζοσπάστης, αναλαμβάνει ρίσκο, 
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7 Παράρτημα

Πίνακας 3 .  Χαρακτηριστικά των συστημάτων Μάνατζμεντ – Ηγεσίας (kotter, 2001)

Διοίκηση Ηγεσία

Πολύπλοκο, σύνθετο σύστημα που 
επιδιώκει τη σταθερότητα, 
αποφεύγει την ανάληψη ρίσκου 
και αναφέρεται στο άμεσο μέλλον

Σύστημα που επιδιώκει την αλλαγή, 
εμπεριέχει το ρίσκο και έχει 
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα

Σύνολο διαδικασιών 
(Προγραμματισμός, οργάνωση, 
στελέχωση, συντονισμός) που 
βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση 
προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στρατηγικοί στόχοι

Καθορισμός  κατεύθυνσης και 
ταυτόχρονα δημιουργία οράματος 
αλλαγής που θα συμβάλει στη 
μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας 
του οργανισμού

Αποτελεσματική κατανομή του 
διαθέσιμου ανθρώπινου 
δυναμικού και ανάπτυξη ενός 
συστήματος ιεραρχικών σχέσεων 

Εναρμόνιση ατόμων με στόχο τη 
γνωστοποίηση της νέας 
κατάστασης και ταυτόχρονα 
μείωση της αντίδρασής τους μέσω 
της επικοινωνίας και της ανάπτυξης 
συναισθηματικών σχέσεων 

Διανομή καθηκόντων και Αποκέντρωση εξουσίας, 

 

 

αρμοδιοτήτων, ανάπτυξη 
λειτουργιών ελέγχου και επίλυσης 
προβλημάτων

παρακίνηση ατόμων για συμμετοχή 
στη διαδικασία αλλαγής

Πίνακας 4: Ρόλοι των Μάνατζερ – Ηγετών (Zaleznik, 2000).

Manager Ηγέτης
Στόχοι

Απρόσωπη και παθητική στάση 
απέναντι στους στόχους που 
επικεντρώνεται στις ανάγκες της 
επιχείρησης

Στόχοι 
Προσωπική, ενεργό στάση απέναντι 
στους στόχους που εκφράζεται μέσα 
από τη δημιουργία προσωπικού 
οράματος που οδηγεί στη 
πραγματοποίηση αλλαγών 

Επιτελούμενο έργο
Χρήση αποτελεσματικών (ήδη 
δοκιμασμένων) πρακτικών 
προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στρατηγικοί στόχοι.
Ασκεί πίεση μέσω της 
επιβράβευσης και της ποινής

Επιτελούμενο έργο
Εισάγει νέους τρόπους αντίληψης 
των στόχων και προσπαθεί να 
δημιουργήσει δεκτικότητα για νέες 
λύσεις 

Σχέσεις 
Ανάπτυξη ιεραρχικών σχέσεων 
(μεταξύ του Managerκαι των 
εργαζόμενων) μέσω της δύναμης 
που διαθέτει λόγω της θέσης του, 
με στόχο το συμβιβασμό και την 
ισορροπία ανάμεσα στα άτομα

Σχέσεις 
Έντονη ανάπτυξη της 
συναισθηματικής διαισθητικότητας 
και της επικοινωνίας.
Χρήση της προσωπικής δύναμης, με 
σκοπό να προκαλέσει  έκκληση των 
συναισθημάτων των εργαζομένων 
έτσι ώστε να συμμεριστούν τις 
απόψεις του ηγέτη χωρίς 
εξαναγκασμό

Προσωπικά χαρακτηριστικά
Ορθολογιστής, επίμονος, 
υπεύθυνος, συντηρητικός 

Προσωπικά χαρακτηριστικά 
Οραματιστής, 
διορατικός,νεωτεριστής, 
ριζοσπάστης, αναλαμβάνει ρίσκο, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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2 Αποφάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής ματαιώνουν την επέκταση της καινοτομίας

2.1 Οι αρχικές δεσμεύσεις και η αλλαγή προσανατολισμού 

Με την υποστήριξη του υπουργού  Γ. Αρσένη και τη χρηματοδότηση με κοινοτικά κονδύλια, 
θεωρήθηκε εφικτός ο στόχος να γίνουν 350 πιλοτικά ολοήμερα σχολεία σε όλη τη χώρα ώστε  να  
υπάρχει τουλάχιστον ένα, στην αρμοδιότητα του κάθε σχολικού συμβούλου για να μπορεί να το  
καθοδηγεί, να το εποπτεύει και να το χρησιμοποιήσει κατά το δυνατό ως «δείγμα» για να 
μετασχηματιστούν με παρόμοιο τρόπο και τα υπόλοιπα συμβατικά σχολεία (Πυργιωτάκης, 2011 
στο Χαλκιαδάκη, 2013). Η επιτροπή βρήκε 350 σχολεία που θα μπορούσαν να μεταβληθούν σε 
πιλοτικά ολοήμερα χωρίς να γίνουν μεγάλες παρεμβάσεις στα κτήρια τους, (Χατζηδήμου, 2004-
2005) ισομερώς κατανεμημένα σε όλους τους νομούς της χώρας, με μεγαλύτερη έμφαση στις ζώνες 
υψηλής εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Μάλιστα διορίστηκαν οι εκπαιδευτικοί που θα 
αναλάμβαναν υπηρεσία σ' αυτά. Το Πρόγραμμα Σπουδών θα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες 
συνθήκες και απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας της κάθε σχολικής μονάδας (http://www.pi-
schools.gr/programs/oloimero/oloimero_01_03/ ). 

Όμως η παραμονή του Γ. Αρσένη στο υπουργείο Παιδείας δεν κράτησε πολύ μετά την ίδρυση 
των Πιλοτικών Ολοήμερων Σχολείων. Στον νέο υπουργό άρεσε η ιδέα της επέκτασης των 
Πιλοτικών Ολοήμερων Σχολείων αλλά ενδιαφερόταν και για τα πολιτικά οφέλη. Τελικά, η 
επέκταση δεν πραγματοποιήθηκε γιατί άλλαξε ο αρμόδιος υφυπουργός. Ο νέος υφυπουργός, που 
είχε πειστεί ότι η αύξησή τους ήταν μια ακριβή λύση και προωθούσε την ανισότητα μεταξύ των 
σχολείων,  ωθούσε τα πράγματα στην κατεύθυνση της διεύρυνσης του αριθμού των προαιρετικών 
ολοήμερων σχολείων και όχι της επέκτασης των πιλοτικών, ζητώντας μάλιστα τη συνδρομή της 
επιτροπής. Η Επιστημονική Επιτροπή κατάλαβε ότι το όραμα για ένα ενιαίο ολοήμερο σχολείο δεν 
είχε πλέον πιθανότητες να μετουσιωθεί σε πράξη οπότε όλα τα μέλη της υπέβαλαν τις παραιτήσεις 
τους το 2002  (Πυργιωτάκης, 2011 στο Χαλκιαδάκη, 2013). 

Ο Χατζηδήμου, επίσης μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 
ενώ η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων δεν προσφερόταν για να ιδρυθούν Πιλοτικά Ολοήμερα 
Σχολεία, ξαφνικά παρουσιάζεται να προσφέρεται η δυνατότητα αυτή σε χιλιάδες τα οποία μάλιστα, 
από Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία Τμημάτων Διευρυμένου Ωραρίου, βαφτίστηκαν Ολοήμερα 
Σχολεία χωρίς να διευκρινίζεται ότι δεν είναι πιλοτικά. Απευθύνει, δε, τον εξής προβληματισμό: 
“αν όλοι οι γονείς αποφάσιζαν να στείλουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο θα ήταν 
σε θέση το Υπουργείο Παιδείας  να εξασφαλίσει τους χώρους για να καλύψει όλες τις 
ανάγκες;”(Χατζηδήμου, 2004-2005).

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο πρότεινε επίσης  την επέκταση των Πιλοτικών Ολοήμερων 
Σχολείων. Είχαν ήδη δοθεί 19,5 δισεκατομμύρια δραχμές για την επέκταση στα 300 περίπου και 9 
δισεκατομμύρια για τη δημιουργία πιλοτικών νηπιαγωγείων. Εκείνη την εποχή θα ήταν εύκολο να 
επεκταθεί το πρόγραμμα και στον διπλάσιο αριθμό σχολείων (600) αν συνυπολογιστεί η πτώση των 
τιμών στο μισό. Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος, θεωρεί ότι 
δεν αξιοποιήθηκαν σωστά οι πόροι προς όφελος της αύξησης του πλήθους των πιλοτικών 
ολοήμερων σχολείων, δράττοντας την ευκαιρία του χαμηλότερου κόστους στα προϊόντα νέων 
τεχνολογιών ώστε να εξοπλιστούν οικονομικότερα τα σχολεία αυτά (Αγγελής, 2012, στο 
Χαλκιαδάκη, 2013).

2.2 Η εγκατάλειψη των Πιλοτικών Σχολείων μετά το 2005 και η οριστική κατάργησή τους το 
2011

Από το 2002 η καινοτομία περιορίζεται στα 28 Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία τα οποία μετά 
το 2005, με απόφαση της εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν εντάχθηκαν εκ νέου στο επιχειρησιακό 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 
ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ, ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1997 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αθηνά Χαλκιαδάκη MSc, PhD
Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Περίληψη
Το “Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο” είναι ένα από τα ελάχιστα μέτρα της μεταρρύθμισης 

του 1997 που διατηρείται μέχρι τις μέρες μας. Θεωρήθηκε από τον τότε υπουργό, ως ο 
σημαντικότερος θεσμός του νόμου 2525/97 κυρίως λόγω του αντισταθμιστικού του ρόλου μέσω 
της ενισχυτικής διδασκαλίας (Αρσένης, 1998). Παραδόθηκε στην επόμενη ηγεσία του υπουργείου 
παιδείας η οποία, στο βωμό της αποκατάστασης των πολιτικών ισορροπιών, θα άρει πολλά από τα 
μέτρα της μεταρρύθμισης του 1997 και θα τροποποιήσει σε σημαντικό βαθμό την προβλεπόμενη 
πορεία του θεσμού. Εξελίσσεται σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα δομικά συγκεντρωτικό και 
γραφειοκρατικό (Καζαμίας, Κασσωτάκης, 1995). Στο σύστημα αυτό αρκετοί θεσμοί παρέμειναν 
στα χαρτιά και ποτέ δεν ενεργοποιήθηκαν, ορισμένοι πάλι λειτουργούν χωρίς να βελτιώνουν τα 
κακώς κείμενα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι νέοι θεσμοί προκαλούν μεγαλύτερα προβλήματα από 
αυτά που προορίστηκαν να λύσουν (Σαΐτης, 2003, στο Υφαντή, Βοζαΐτη, 2006). Το είδος των 
τροποποιήσεων που επιφέρει η εκπαιδευτική πολιτική στο θεσμό και ο βαθμός απομάκρυνσής από 
τα αρχικά οράματα, θα παρουσιαστούν στις επόμενες ενότητες μέσα από πορίσματα ερευνών και 
κριτική θεώρηση των εγκυκλίων.

Λέξεις κλειδιά: Ολοήμερο Σχολείο, Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία, Εκπαιδευτική Πολιτική, 
Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

1 Η Εισαγωγή του θεσμού: προαιρετικό και Πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 εργαζόμενοι γονείς κινητοποιήθηκαν και δημιούργησαν τα 

«Τμήματα Φύλαξης», τα γνωστά Π.Δ.Α.Μ.Ε.Γ. (Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Εργαζομένων Γονέων) σε επίπεδο τοπικής σχολικής μονάδας (Καραβασίλης, 2005). Τα τμήματα 
αυτά (1989-1996)  ήταν οι πρόδρομοι του Ολοήμερου Σχολείου (Χατζηδήμου, 2004-2005). Η  
πολιτεία ψηφίζει το νόμο 2525/1997 που περιλαμβάνει τη σύσταση Ολοήμερων Δημοτικών 
Σχολείων που θα εφαρμόζουν προαιρετικά πρόγραμμα μελέτης μαθημάτων της επόμενης μέρας και 
πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες  (Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως, τεύχος α, αρ. Φύλλου 188,  Άρθρο 4, /23/09/1997). Αργότερα ορίζεται η 
«συγκρότηση Επιστημονικής Ομάδας εργασίας για εισαγωγή εκπαιδευτικής καινοτομίας». Η 
επιστημονική ομάδα προτείνει πιλοτικό πρόγραμμα πλήρες και έτοιμο για εφαρμογή για όλους τους 
μαθητές της σχολικής μονάδας που θα παραμένουν στο σχολείο έως της 17:00 και πρόγραμμα 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών  (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 1997, αρ. φύλλου 1022, τ. Β'/20-
11-1997 και ΥΠΕΠΘ, 2000, ΦΕΚ 1005, τ. Β΄ /Γ1/632/1-8-2000). Η πρόταση της Επιστημονικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και αποφασίστηκε η έναρξη του 
προγράμματος σε 28 Δημοτικά Σχολεία από το σχολικό έτος 1999-2000 (ΥΠΕΠΘ, 2005).   

Το «Ολοήμερο Σχολείο», ως όραμα, ενσαρκώνεται στη λειτουργία του Πιλοτικού Ολοήμερου 
Σχολείου, όπου επιδιώκεται αρχικά η εσωτερική αναδόμηση της σχολικής ζωής σε συνδυασμό με 
την ουσιαστική ανανέωση των μεθόδων. Τα Πιλοτικά Ολοήμερα πρέπει να λειτουργήσουν ως 
μονάδες πολλαπλασιασμού και εξάπλωσης των καινοτομιών, με σκοπό, να οδηγηθούμε σε μια 
γενικότερη βελτίωση του σχολείου (Πυργιωτάκης, 2002).
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υπάρχει τουλάχιστον ένα, στην αρμοδιότητα του κάθε σχολικού συμβούλου για να μπορεί να το  
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Σχολεία χωρίς να διευκρινίζεται ότι δεν είναι πιλοτικά. Απευθύνει, δε, τον εξής προβληματισμό: 
“αν όλοι οι γονείς αποφάσιζαν να στείλουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο θα ήταν 
σε θέση το Υπουργείο Παιδείας  να εξασφαλίσει τους χώρους για να καλύψει όλες τις 
ανάγκες;”(Χατζηδήμου, 2004-2005).

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο πρότεινε επίσης  την επέκταση των Πιλοτικών Ολοήμερων 
Σχολείων. Είχαν ήδη δοθεί 19,5 δισεκατομμύρια δραχμές για την επέκταση στα 300 περίπου και 9 
δισεκατομμύρια για τη δημιουργία πιλοτικών νηπιαγωγείων. Εκείνη την εποχή θα ήταν εύκολο να 
επεκταθεί το πρόγραμμα και στον διπλάσιο αριθμό σχολείων (600) αν συνυπολογιστεί η πτώση των 
τιμών στο μισό. Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος, θεωρεί ότι 
δεν αξιοποιήθηκαν σωστά οι πόροι προς όφελος της αύξησης του πλήθους των πιλοτικών 
ολοήμερων σχολείων, δράττοντας την ευκαιρία του χαμηλότερου κόστους στα προϊόντα νέων 
τεχνολογιών ώστε να εξοπλιστούν οικονομικότερα τα σχολεία αυτά (Αγγελής, 2012, στο 
Χαλκιαδάκη, 2013).

2.2 Η εγκατάλειψη των Πιλοτικών Σχολείων μετά το 2005 και η οριστική κατάργησή τους το 
2011

Από το 2002 η καινοτομία περιορίζεται στα 28 Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία τα οποία μετά 
το 2005, με απόφαση της εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν εντάχθηκαν εκ νέου στο επιχειρησιακό 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 
ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ, ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1997 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Αθηνά Χαλκιαδάκη MSc, PhD
Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Περίληψη
Το “Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο” είναι ένα από τα ελάχιστα μέτρα της μεταρρύθμισης 

του 1997 που διατηρείται μέχρι τις μέρες μας. Θεωρήθηκε από τον τότε υπουργό, ως ο 
σημαντικότερος θεσμός του νόμου 2525/97 κυρίως λόγω του αντισταθμιστικού του ρόλου μέσω 
της ενισχυτικής διδασκαλίας (Αρσένης, 1998). Παραδόθηκε στην επόμενη ηγεσία του υπουργείου 
παιδείας η οποία, στο βωμό της αποκατάστασης των πολιτικών ισορροπιών, θα άρει πολλά από τα 
μέτρα της μεταρρύθμισης του 1997 και θα τροποποιήσει σε σημαντικό βαθμό την προβλεπόμενη 
πορεία του θεσμού. Εξελίσσεται σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα δομικά συγκεντρωτικό και 
γραφειοκρατικό (Καζαμίας, Κασσωτάκης, 1995). Στο σύστημα αυτό αρκετοί θεσμοί παρέμειναν 
στα χαρτιά και ποτέ δεν ενεργοποιήθηκαν, ορισμένοι πάλι λειτουργούν χωρίς να βελτιώνουν τα 
κακώς κείμενα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι νέοι θεσμοί προκαλούν μεγαλύτερα προβλήματα από 
αυτά που προορίστηκαν να λύσουν (Σαΐτης, 2003, στο Υφαντή, Βοζαΐτη, 2006). Το είδος των 
τροποποιήσεων που επιφέρει η εκπαιδευτική πολιτική στο θεσμό και ο βαθμός απομάκρυνσής από 
τα αρχικά οράματα, θα παρουσιαστούν στις επόμενες ενότητες μέσα από πορίσματα ερευνών και 
κριτική θεώρηση των εγκυκλίων.

Λέξεις κλειδιά: Ολοήμερο Σχολείο, Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία, Εκπαιδευτική Πολιτική, 
Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

1 Η Εισαγωγή του θεσμού: προαιρετικό και Πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 εργαζόμενοι γονείς κινητοποιήθηκαν και δημιούργησαν τα 

«Τμήματα Φύλαξης», τα γνωστά Π.Δ.Α.Μ.Ε.Γ. (Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Εργαζομένων Γονέων) σε επίπεδο τοπικής σχολικής μονάδας (Καραβασίλης, 2005). Τα τμήματα 
αυτά (1989-1996)  ήταν οι πρόδρομοι του Ολοήμερου Σχολείου (Χατζηδήμου, 2004-2005). Η  
πολιτεία ψηφίζει το νόμο 2525/1997 που περιλαμβάνει τη σύσταση Ολοήμερων Δημοτικών 
Σχολείων που θα εφαρμόζουν προαιρετικά πρόγραμμα μελέτης μαθημάτων της επόμενης μέρας και 
πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες  (Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως, τεύχος α, αρ. Φύλλου 188,  Άρθρο 4, /23/09/1997). Αργότερα ορίζεται η 
«συγκρότηση Επιστημονικής Ομάδας εργασίας για εισαγωγή εκπαιδευτικής καινοτομίας». Η 
επιστημονική ομάδα προτείνει πιλοτικό πρόγραμμα πλήρες και έτοιμο για εφαρμογή για όλους τους 
μαθητές της σχολικής μονάδας που θα παραμένουν στο σχολείο έως της 17:00 και πρόγραμμα 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών  (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 1997, αρ. φύλλου 1022, τ. Β'/20-
11-1997 και ΥΠΕΠΘ, 2000, ΦΕΚ 1005, τ. Β΄ /Γ1/632/1-8-2000). Η πρόταση της Επιστημονικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και αποφασίστηκε η έναρξη του 
προγράμματος σε 28 Δημοτικά Σχολεία από το σχολικό έτος 1999-2000 (ΥΠΕΠΘ, 2005).   

Το «Ολοήμερο Σχολείο», ως όραμα, ενσαρκώνεται στη λειτουργία του Πιλοτικού Ολοήμερου 
Σχολείου, όπου επιδιώκεται αρχικά η εσωτερική αναδόμηση της σχολικής ζωής σε συνδυασμό με 
την ουσιαστική ανανέωση των μεθόδων. Τα Πιλοτικά Ολοήμερα πρέπει να λειτουργήσουν ως 
μονάδες πολλαπλασιασμού και εξάπλωσης των καινοτομιών, με σκοπό, να οδηγηθούμε σε μια 
γενικότερη βελτίωση του σχολείου (Πυργιωτάκης, 2002).
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πρόγραμμα και δεν χρηματοδοτήθηκαν ούτε από τον κρατικό προϋπολογισμό με αποτέλεσμα  
υπάρχουν «εκπτώσεις» στα προγράμματα αλλά και στη συντήρηση των υποδομών (Χαλκιαδάκη, 
2013). Αυτή η εγκατάλειψη σηματοδοτεί τη φθίνουσα πορεία τους προτού έρθουν στο φως τα 
οφέλη τους ή ακόμα και τα τρωτά τους.

Το “τέλος” των σχολείων αυτών μετά το 2005 επισημαίνουν προϊστάμενος και Διευθυντής 
Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, θεωρώντας το ως φυσικό επακόλουθο εφόσον ολοκληρώθηκε 
το κοινοτικό πρόγραμμα. Ο προϊστάμενος του Υπουργείου θέτει θέμα “αυθαίρετων διαδικασιών” 
στελέχωσης των σχολείων αυτών μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στα πρόσθετα διδακτικά 
αντικείμενα (Κ.Κ., Α.Μ., 2012 στο Χαλκιαδάκη, 2013). Στο σημείο αυτό διαπιστώνεται έλλειμμα 
εμπιστοσύνης του Υπουργείου προς τους αρμόδιους συμβουλευτικούς φορείς του το οποίο 
εισέπραττε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δια του υπεύθυνου υλοποίησης του πιλοτικού ολοήμερου 
προγράμματος που προσπαθούσε να περιορίσει τη γραφειοκρατία συντομεύοντας το χρόνο 
πρόσληψης. Ο Α. Αγγελής ασκεί κριτική στον ακατάλληλο σχεδιασμό των προγραμμάτων που η 
υλοποίησή τους εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπότε 
μετά το τέλος των κονδυλίων δεν υπάρχει συνέχεια (Χαλκιαδάκη 2013). Η τακτική αυτή φανερώνει 
τάση για «ευέλικτες επενδύσεις χωρίς σκληρές υποδομές» που εύκολα μπορούν να ξηλωθούν μόλις 
ολοκληρωθεί το πλαίσιο στήριξης. Προβάλλει, δε, στη λειτουργία του Ολοήμερου σε ότι αφορά τις 
υποδομές και τις εργασιακές σχέσεις. Δεν κατασκευάζονται νέα σχολικά κτίρια με τραπεζαρίες και 
χώροι ξεκούρασης, τα πάντα βολεύονται εκ των ενόντων ενώ οι ανάγκες σε προσωπικό 
καλύπτονται από ωρομίσθιους (Αθανασιάδης, 2006).

2.3 Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία: Μία άγνωστη καινοτομία που δεν αξιοποιήθηκε

Οι στόχοι του Πιλοτικού Ολοήμερου Σχολείου αποτελούν τη βάση για τη σκοποθεσία και 
των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων, εφόσον τα πρώτα αποτελούν τον τροχιοδείκτη για 
αλλαγές στα συμβατικά σχολεία (Βρεττός, 2002). Ακριβώς στο σημείο αυτό έπρεπε να 
συναντηθούν οι δρόμοι των δύο μορφών ολοήμερου σχολείου. Αντιθέτως “η έννοια ‘Ολοήμερο’ 
είναι συνδεδεμένη σχεδόν αποκλειστικά με τη μορφή του Ολοήμερου-προαιρετικής φοίτησης ενώ η 
μορφή του Ολοήμερου-υποχρεωτικής φοίτησης (πιλοτικό) παραμένει γνωστή μόνο στους χρήστες”
(Αξιολόγηση ΜRΒ, 2006 στο Χαλκιαδάκη, 2003). Τούτο επιβεβαιώνει η απουσία εγκυκλίων που 
ενημερώνουν τα προαιρετικά σχολεία για την ύπαρξη των πιλοτικών, με εξαίρεση τη 
Φ.50/57/26650/Γ1/17-3-2003 που αφιερώνει μια μικρή παράγραφο για το έργο των σχολείων 
αυτών.

Η  στάση της πολιτείας στο θέμα της μη αξιοποίησης των Πιλοτικών Ολοήμερων Σχολείων 
για τη διάχυση της εμπειρίας και των καινοτόμων δράσεων που αναπτύχθηκαν εκεί, αποδίδεται ως 
εξής: “το πρόγραμμα δεν είχε ούτε επιτυχία ούτε γενικευμένη εφαρμογή και έμεινε στο επίπεδο των 
οραμάτων”. Στο ερώτημα γιατί δεν επεκτάθηκε ο αριθμός των σχολείων αυτών και δεν 
αναδείχθηκαν τα επιτεύγματά τους, ο προϊστάμενος του Υπουργείου απαντά: «Ίσως και αυτό να 
φόβιζε. Και να προκαλούσε αντιδράσεις. Δηλαδή είχαμε πάντα ένα φόβο για τα σχολεία «ελίτ» στην 
Ελλάδα» (Α.Μ., 2012 στο Χαλκιαδάκη, 2013).

Η αδυναμία αξιοποίησης των Πιλοτικών Ολοήμερων Σχολείων ως εστίες πειραματισμού και 
διάδοσης καινοτομιών, επιβεβαιώνει την άποψη του Δημαρά που θεωρεί ότι «για να είναι 
δημοκρατικό το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να είναι και ομοιόμορφο, κάθε πειραματισμός, κάθε 
απόκλιση, κάθε επιμέρους πρωτοβουλία αποκλείονται γιατί διαταράσσουν την ισότητα που 
εξασφαλίζεται τάχα με την παροχή ίδιων γνώσεων, με τις ίδιες μεθόδους με τον ίδιο ρυθμό» 
(Δημαράς, 1995). 

2.4 Προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα-Οι δυσλειτουργίες που δεν επιλύθηκαν 

Οι δυσλειτουργίες των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων ήταν γνωστές από τα πρώτα 
χρόνια εφαρμογής του θεσμού εφόσον δεν τηρήθηκαν οι «προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 
τμημάτων με προγράμματα Δημιουργικών Δραστηριοτήτων σε σχολεία Διευρυμένου Ωραρίου» που 
αφορούσαν την υλικοτεχνική υποδομή (ΥΠΕΠΘ, 1998, Φ 13.1/767/Γ1/884/3-9-1998). Ο πρόεδρος 
της Επιστημονικής Επιτροπής θεωρεί ότι δε λήφθηκε μέριμνα από την πολιτεία για τα σχολεία 
αυτά και αφέθηκαν στην τύχη τους (Πυργιωτάκης, 2002, Πυργιωτάκης, 2011 στο Χαλκιαδάκη, 
2013). Ο υπεύθυνος υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος, θεωρεί ότι πάρθηκαν αβασάνιστα 
αποφάσεις για μεγάλη αύξηση των σχολείων διευρυμένου ωραρίου χωρίς να ληφθούν υπόψη τα 
παράπονα ή τα προβλήματα που είχαν από χρόνια γνωστοποιηθεί στο υπουργείο Παιδείας από την 
Επιστημονική Επιτροπή. Με αυτόν τον τρόπο όχι απλώς δεν έγινε προσπάθεια να διορθωθούν τα 
υπάρχοντα προβλήματα αλλά επιτράπηκε η εξάπλωσή τους σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό σχολείων 
(Αγγελής, 2012 στο Χαλκιαδάκη, 2013). 

Δυσλειτουργίες αλλά και θετικά σημεία καταγράφονται σε έρευνες που κοινοποιούνται σε 
εκπαιδευτικά περιοδικά. Το 2006 κατατίθενται στο Υπουργείο τα πορίσματα δύο μελετών 
αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ
(Φ.50.2/289/57441/Γ1/10-6-2005 και Φ.50/115/58067/Γ1/8-6-2006). Τα κοινά ευρήματα των δύο 
μελετών αξιολόγησης και των 37 ερευνών με θέμα το “Ολοήμερο Σχολείο” (1998-2012), που 
ανθολογήθηκαν και αποδελτιώθηκαν από τη γράφουσα (Χαλκιαδάκη, 2013), συνοψίζονται στα 
εξής: 

Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο
• Το ολοήμερο σχολείο οργανώθηκε με προχειρότητα σε ανεπαρκείς κτιριακές υποδομές με 

ποσοτικά και όχι ποιοτικά κριτήρια σύνθεσης τμημάτων 
• Υποτιμημένος ο ρόλος των δασκάλων ολοήμερου σχολείου 
• Ανεπαρκής και μη έγκαιρη στελέχωση με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων δεν εξασφαλίζουν τη 

συνέχεια των διδακτικών αντικειμένων και δυσχεραίνουν την ενσωμάτωσή τους στο 
σχολικό περιβάλλον 

• Ανεπάρκεια διδακτικού χρόνου για την προετοιμασία των μαθημάτων, ιδιαίτερα στις 
μεγάλες τάξεις που μειώνεται ο χρόνος μελέτης 

• Απουσία επιμόρφωσης ή ανεπαρκή επιμόρφωση, ιδιαίτερα των ωρομίσθιων  εκπαιδευτικών 
• Οι εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών του ολοήμερου σχολείου δεν περιορίστηκαν
• Υποχρηματοδότηση ολοήμερων σχολείων με γραφειοκρατικές  και χρονοβόρες διαδικασίες 
• Διαρροές μαθητών του ολοήμερου σχολείου ιδιαίτερα των μεγαλύτερων τάξεων.
• Έλλειμμα συνεργασίας μεταξύ πρωινών και απογευματινών εκπαιδευτικών 

Επιπλέον ευρήματα των μελετών αξιολόγησης
• Το εφαρμοζόμενο σύστημα διοίκησης παρουσιάζει αδυναμίες και ελλείψεις. Είναι 

δυσκίνητο, πολύπλοκο με μεγάλο λειτουργικό κόστος.
• Κάλυψη κοινωνικού στόχου-ανακούφιση της οικογένειας-αυξανόμενη συμμετοχή στα 

μεγάλα αστικά κέντρα

Σε ότι αφορά το πιλοτικό ολοήμερο πρόγραμμα:
• Κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο αξιών
• Υποστηρίχθηκε από την πολιτεία με επιλογή σχολικών μονάδων, επαρκή και έγκαιρη 

στελέχωση και υποδομές
• Ενέπνευσε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι το υποστήριξαν 
• Ικανοποιεί επαρκώς γονείς και μαθητές γιατί σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώνεται η 

προετοιμασία των μαθημάτων, έχουν αποδεχθεί το νέο τρόπο διδασκαλίας, δεν διακρίνονται 
φόβοι απαξίωσης του ρόλου του δασκάλου
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πρόγραμμα και δεν χρηματοδοτήθηκαν ούτε από τον κρατικό προϋπολογισμό με αποτέλεσμα  
υπάρχουν «εκπτώσεις» στα προγράμματα αλλά και στη συντήρηση των υποδομών (Χαλκιαδάκη, 
2013). Αυτή η εγκατάλειψη σηματοδοτεί τη φθίνουσα πορεία τους προτού έρθουν στο φως τα 
οφέλη τους ή ακόμα και τα τρωτά τους.

Το “τέλος” των σχολείων αυτών μετά το 2005 επισημαίνουν προϊστάμενος και Διευθυντής 
Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, θεωρώντας το ως φυσικό επακόλουθο εφόσον ολοκληρώθηκε 
το κοινοτικό πρόγραμμα. Ο προϊστάμενος του Υπουργείου θέτει θέμα “αυθαίρετων διαδικασιών” 
στελέχωσης των σχολείων αυτών μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στα πρόσθετα διδακτικά 
αντικείμενα (Κ.Κ., Α.Μ., 2012 στο Χαλκιαδάκη, 2013). Στο σημείο αυτό διαπιστώνεται έλλειμμα 
εμπιστοσύνης του Υπουργείου προς τους αρμόδιους συμβουλευτικούς φορείς του το οποίο 
εισέπραττε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δια του υπεύθυνου υλοποίησης του πιλοτικού ολοήμερου 
προγράμματος που προσπαθούσε να περιορίσει τη γραφειοκρατία συντομεύοντας το χρόνο 
πρόσληψης. Ο Α. Αγγελής ασκεί κριτική στον ακατάλληλο σχεδιασμό των προγραμμάτων που η 
υλοποίησή τους εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπότε 
μετά το τέλος των κονδυλίων δεν υπάρχει συνέχεια (Χαλκιαδάκη 2013). Η τακτική αυτή φανερώνει 
τάση για «ευέλικτες επενδύσεις χωρίς σκληρές υποδομές» που εύκολα μπορούν να ξηλωθούν μόλις 
ολοκληρωθεί το πλαίσιο στήριξης. Προβάλλει, δε, στη λειτουργία του Ολοήμερου σε ότι αφορά τις 
υποδομές και τις εργασιακές σχέσεις. Δεν κατασκευάζονται νέα σχολικά κτίρια με τραπεζαρίες και 
χώροι ξεκούρασης, τα πάντα βολεύονται εκ των ενόντων ενώ οι ανάγκες σε προσωπικό 
καλύπτονται από ωρομίσθιους (Αθανασιάδης, 2006).

2.3 Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία: Μία άγνωστη καινοτομία που δεν αξιοποιήθηκε

Οι στόχοι του Πιλοτικού Ολοήμερου Σχολείου αποτελούν τη βάση για τη σκοποθεσία και 
των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων, εφόσον τα πρώτα αποτελούν τον τροχιοδείκτη για 
αλλαγές στα συμβατικά σχολεία (Βρεττός, 2002). Ακριβώς στο σημείο αυτό έπρεπε να 
συναντηθούν οι δρόμοι των δύο μορφών ολοήμερου σχολείου. Αντιθέτως “η έννοια ‘Ολοήμερο’ 
είναι συνδεδεμένη σχεδόν αποκλειστικά με τη μορφή του Ολοήμερου-προαιρετικής φοίτησης ενώ η 
μορφή του Ολοήμερου-υποχρεωτικής φοίτησης (πιλοτικό) παραμένει γνωστή μόνο στους χρήστες”
(Αξιολόγηση ΜRΒ, 2006 στο Χαλκιαδάκη, 2003). Τούτο επιβεβαιώνει η απουσία εγκυκλίων που 
ενημερώνουν τα προαιρετικά σχολεία για την ύπαρξη των πιλοτικών, με εξαίρεση τη 
Φ.50/57/26650/Γ1/17-3-2003 που αφιερώνει μια μικρή παράγραφο για το έργο των σχολείων 
αυτών.

Η  στάση της πολιτείας στο θέμα της μη αξιοποίησης των Πιλοτικών Ολοήμερων Σχολείων 
για τη διάχυση της εμπειρίας και των καινοτόμων δράσεων που αναπτύχθηκαν εκεί, αποδίδεται ως 
εξής: “το πρόγραμμα δεν είχε ούτε επιτυχία ούτε γενικευμένη εφαρμογή και έμεινε στο επίπεδο των 
οραμάτων”. Στο ερώτημα γιατί δεν επεκτάθηκε ο αριθμός των σχολείων αυτών και δεν 
αναδείχθηκαν τα επιτεύγματά τους, ο προϊστάμενος του Υπουργείου απαντά: «Ίσως και αυτό να 
φόβιζε. Και να προκαλούσε αντιδράσεις. Δηλαδή είχαμε πάντα ένα φόβο για τα σχολεία «ελίτ» στην 
Ελλάδα» (Α.Μ., 2012 στο Χαλκιαδάκη, 2013).

Η αδυναμία αξιοποίησης των Πιλοτικών Ολοήμερων Σχολείων ως εστίες πειραματισμού και 
διάδοσης καινοτομιών, επιβεβαιώνει την άποψη του Δημαρά που θεωρεί ότι «για να είναι 
δημοκρατικό το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να είναι και ομοιόμορφο, κάθε πειραματισμός, κάθε 
απόκλιση, κάθε επιμέρους πρωτοβουλία αποκλείονται γιατί διαταράσσουν την ισότητα που 
εξασφαλίζεται τάχα με την παροχή ίδιων γνώσεων, με τις ίδιες μεθόδους με τον ίδιο ρυθμό» 
(Δημαράς, 1995). 

2.4 Προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα-Οι δυσλειτουργίες που δεν επιλύθηκαν 

Οι δυσλειτουργίες των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων ήταν γνωστές από τα πρώτα 
χρόνια εφαρμογής του θεσμού εφόσον δεν τηρήθηκαν οι «προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 
τμημάτων με προγράμματα Δημιουργικών Δραστηριοτήτων σε σχολεία Διευρυμένου Ωραρίου» που 
αφορούσαν την υλικοτεχνική υποδομή (ΥΠΕΠΘ, 1998, Φ 13.1/767/Γ1/884/3-9-1998). Ο πρόεδρος 
της Επιστημονικής Επιτροπής θεωρεί ότι δε λήφθηκε μέριμνα από την πολιτεία για τα σχολεία 
αυτά και αφέθηκαν στην τύχη τους (Πυργιωτάκης, 2002, Πυργιωτάκης, 2011 στο Χαλκιαδάκη, 
2013). Ο υπεύθυνος υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος, θεωρεί ότι πάρθηκαν αβασάνιστα 
αποφάσεις για μεγάλη αύξηση των σχολείων διευρυμένου ωραρίου χωρίς να ληφθούν υπόψη τα 
παράπονα ή τα προβλήματα που είχαν από χρόνια γνωστοποιηθεί στο υπουργείο Παιδείας από την 
Επιστημονική Επιτροπή. Με αυτόν τον τρόπο όχι απλώς δεν έγινε προσπάθεια να διορθωθούν τα 
υπάρχοντα προβλήματα αλλά επιτράπηκε η εξάπλωσή τους σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό σχολείων 
(Αγγελής, 2012 στο Χαλκιαδάκη, 2013). 

Δυσλειτουργίες αλλά και θετικά σημεία καταγράφονται σε έρευνες που κοινοποιούνται σε 
εκπαιδευτικά περιοδικά. Το 2006 κατατίθενται στο Υπουργείο τα πορίσματα δύο μελετών 
αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ
(Φ.50.2/289/57441/Γ1/10-6-2005 και Φ.50/115/58067/Γ1/8-6-2006). Τα κοινά ευρήματα των δύο 
μελετών αξιολόγησης και των 37 ερευνών με θέμα το “Ολοήμερο Σχολείο” (1998-2012), που 
ανθολογήθηκαν και αποδελτιώθηκαν από τη γράφουσα (Χαλκιαδάκη, 2013), συνοψίζονται στα 
εξής: 

Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο
• Το ολοήμερο σχολείο οργανώθηκε με προχειρότητα σε ανεπαρκείς κτιριακές υποδομές με 

ποσοτικά και όχι ποιοτικά κριτήρια σύνθεσης τμημάτων 
• Υποτιμημένος ο ρόλος των δασκάλων ολοήμερου σχολείου 
• Ανεπαρκής και μη έγκαιρη στελέχωση με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων δεν εξασφαλίζουν τη 

συνέχεια των διδακτικών αντικειμένων και δυσχεραίνουν την ενσωμάτωσή τους στο 
σχολικό περιβάλλον 

• Ανεπάρκεια διδακτικού χρόνου για την προετοιμασία των μαθημάτων, ιδιαίτερα στις 
μεγάλες τάξεις που μειώνεται ο χρόνος μελέτης 

• Απουσία επιμόρφωσης ή ανεπαρκή επιμόρφωση, ιδιαίτερα των ωρομίσθιων  εκπαιδευτικών 
• Οι εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών του ολοήμερου σχολείου δεν περιορίστηκαν
• Υποχρηματοδότηση ολοήμερων σχολείων με γραφειοκρατικές  και χρονοβόρες διαδικασίες 
• Διαρροές μαθητών του ολοήμερου σχολείου ιδιαίτερα των μεγαλύτερων τάξεων.
• Έλλειμμα συνεργασίας μεταξύ πρωινών και απογευματινών εκπαιδευτικών 

Επιπλέον ευρήματα των μελετών αξιολόγησης
• Το εφαρμοζόμενο σύστημα διοίκησης παρουσιάζει αδυναμίες και ελλείψεις. Είναι 

δυσκίνητο, πολύπλοκο με μεγάλο λειτουργικό κόστος.
• Κάλυψη κοινωνικού στόχου-ανακούφιση της οικογένειας-αυξανόμενη συμμετοχή στα 

μεγάλα αστικά κέντρα

Σε ότι αφορά το πιλοτικό ολοήμερο πρόγραμμα:
• Κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο αξιών
• Υποστηρίχθηκε από την πολιτεία με επιλογή σχολικών μονάδων, επαρκή και έγκαιρη 

στελέχωση και υποδομές
• Ενέπνευσε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι το υποστήριξαν 
• Ικανοποιεί επαρκώς γονείς και μαθητές γιατί σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώνεται η 

προετοιμασία των μαθημάτων, έχουν αποδεχθεί το νέο τρόπο διδασκαλίας, δεν διακρίνονται 
φόβοι απαξίωσης του ρόλου του δασκάλου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Εξασφαλίζεται ευελιξία σε ότι αφορά το είδος των 
πρόσθετων γνωστικών αντικειμένων αλλά και του 
εβδομαδιαίου χρόνου που διατίθεται για τη 
διδασκαλία τους (Εφ. Κυβερνήσεως, β' τεύχος, αρ. 
Φύλλου 1139,  22-8-2006)

Μόνο υποχρεωτικά διδακτικά 
αντικείμενα σαφώς 
καθορισμένα ως προς το είδος 
και το χρόνο διδασκαλίας 
τους ανά τάξη 
Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010

4) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Θεωρείται βασική προϋπόθεση η επιμόρφωση 
όλων των εμπλεκομένων συμπεριλαμβανομένων 
και των γονέων.   Πραγματοποιήθηκαν 
προγραμματισμένες επιμορφώσεις ανά την Ελλάδα 
το 2002, 2003, 2004, 2005)(Χαλκιαδάκη, 2013)

Δεν πραγματοποιήθηκε 
οργανωμένη επιμόρφωση για 
τα σχολεία ΕΑΕΠ (ΙΠΕΜ-
ΔΟΕ, 2011)

5)  ΜΕΛΕΤΗ-
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ/ΑΝ
ΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΣ 
ΡΟΛΟΣ

Επαρκής χρόνος που μπορεί να ενισχυθεί ακόμα 
περισσότερο με βάση τις ανάγκες της κάθε 
σχολικής μονάδας εφόσον επιλέγεται ως πρόσθετο 
διδακτικό αντικείμενο. 

Δεν προβλέπεται για τους 
μαθητές που αποχωρούν στις 
14:00. Ελαχιστοποιείται για 
τα παιδιά που μένουν μέχρι τις 
16:15. 

6) ΥΠΟΔΟΜΕΣ Στις προδιαγραφές των Πιλοτικών Ολοήμερων 
Σχολείων ήταν η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός 
πρόσθετων ειδικών αιθουσών όπως η Αίθουσα 
Πληροφορικής (Αίθουσα Αισθητικής Αγωγής, 
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών), διαμόρφωση 
και εξοπλισμός χώρων όπως Βιβλιοθήκης-
Αναγνωστηρίου  (http://www.pi-
schools.gr/programs/oloimero/oloimero_01_03/ : 
13)

Δεν προβλέπονται επεμβάσεις 
σε υποδομές. Τα σχολεία με 
ΕΑΕΠ επεκτείνονται 
αριθμητικά χωρίς το κριτήριο 
της καταλληλότητας των 
υποδομών.

7) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ

Καταβλήθηκε προσπάθεια να είναι ισομερώς 
κατανεμημένα σε όλους τους νομούς της χώρας, με 
μεγαλύτερη έμφαση στις ζώνες υψηλής 
εκπαιδευτικής προτεραιότητας (http://www.pi-
schools.gr/programs/oloimero/oloimero_01_03/ : 3)

Το κριτήριο για 
τον ορισμό των 800 με ΕΑΕΠ 
ήταν κυρίως αριθμητικό 

8) ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ

Υποχρεωτική παραμονή του συνόλου των μαθητών 
της σχολικής μονάδας, κοινή σίτιση σε αίθουσα 
του σχολείου που αξιοποιείται ως μέσο μετάδοσης 
τρόπων ομαδικής συμβίωσης και κοινωνικής 
συμπεριφοράς (Πυργιωτάκης, 2002)

Προαιρετική παραμονή των 
μαθητών των σχολείων με 
ΕΑΕΠ από τις 14:00-16:15 με 
δυνατότητα σταδιακής 
αποχώρησης. 

Πορίσματα της έρευνας του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ σε 622 σχολικές μονάδες ΕΑΕΠ επιβεβαιώνουν  τις 
διαφορές αυτές, όπου οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ, 2011):

1. Ελλιπή ή μηδενική επιμόρφωση.
2. Υποτυπώδη ή ανεπαρκή υλικοτεχνική υποδομή.
3. Σχολειοποίηση του χρόνου και κόπωση των μαθητών.
4. Ελλειμματική συνεργασία εκπαιδευτικών λόγω απουσίας κοινού ελεύθερου εργασιακού 

χρόνου.
5. Πληθώρα ύλης με ασυνέχεια από τάξη σε τάξη.
6. Οι στόχοι κρίνονται μερικώς ή απόλυτα ανέφικτοι.
7. Οι δάσκαλοι φέρονται λιγότερο ικανοποιημένοι από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 

σχετικά με την “αναβάθμιση της σχολικής ζωής”.
8. Η διαθεματική προσέγγιση δεν επιτυγχάνεται επαρκώς σύμφωνα με τους δασκάλους 

(θετικότεροι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων).

• Δεν εξάλειψε την παραπαιδεία

Επιπλέον ευρήματα  των ερευνών
• Το ολοήμερο σχολείο επιτελεί αποτελεσματικά τον αντισταθμιστικό του ρόλο σε περιοχές 

απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα (παραμεθόριες, αγροτικές) και σε αστικές περιοχές 
χαμηλού κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. 

• Αναπτύσσεται η συνεργασία των μαθητών και επιτυγχάνεται η καλύτερη κοινωνικοποίησή 
τους.  

• Το ενδιαφέρον των γονέων εστιάζεται στην προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης 
μέρας.

3 ΕΑΕΠ: Ο τελικός προορισμός των Ολοήμερων Σχολείων

Στις 28-5-2010 κοινοποιείται η εγκύκλιος που ορίζει 800 δημοτικά σχολεία σε όλη την 
Ελλάδα με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στόχους: «περιορισμό και συνέχεια 
η μείωση στο ελάχιστο των περισσοτέρων δραστηριοτήτων των μαθητών σε χώρους εκτός σχολείου 
[...] η διδασκαλία της Πληροφορικής (Τ.Π.Ε.) και των Ξένων Γλωσσών θα οδηγεί σε πιστοποίηση 
μέσα στο δημόσιο σχολείο». Και για τους μαθητές των μικρών τάξεων «η τσάντα να μένει στο 
σχολείο» (ΥΠΕΠΘ, 2010, Φ. 3/609/60745/Γ1/28-5-2010 και ΥΠΕΠΘ, 2010, 
Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010). Επισημαίνεται ότι η λειτουργία των 800 σχολείων με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) δε σχετίζεται σε καμία περίπτωση με τη 
λειτουργία των Πιλοτικών Ολοήμερων Σχολείων (ΥΠΕΠΘ, 2010, Φ.12/652/63838/Γ1/3-6-2010).  

Το πρόγραμμα ΕΑΕΠ επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου εφόσον 
συρρικνώνεται από τις 14:00-16:15 και μειώνεται ο χρόνος μελέτης. Επίσης δίνεται η δυνατότητα 
σταδιακής πρόωρης αποχώρησης των μαθητών που δυσχεραίνει την εφαρμογή του προγραμματος 
σε τμήματα χωρίς σταθερή σύνθεση μαθητών.

3.1 Οι “μύθοι” για τα ΕΑΕΠ

1ος μύθος: Ενώ δε σχετίζεται η λειτουργία των δύο σχολείων, προωθείται η θέση ότι το 
ενιαίο αναμορφωμένο  πρόγραμμα προήλθε από τα θετικά στοιχεία του προγράμματος των 28 
Πιλοτικών Ολοήμερων και ότι:“στο σχεδιασμό του προγράμματος των ολοήμερων δημοτικών 
σχολείων με ΕΑΕΠ παρέμεινε η ίδια φιλοσοφία με αυτή που εφαρμόστηκε στα 28 πιλοτικά. Οι ίδιοι 
σκοποί και στόχοι, τα ίδια προγράμματα, η ίδια μεθοδολογία και εσωτερική λειτουργία. Η μόνη 
διαφορά προσδιορίζεται στο 
ωράριο”(http://www.fourtounis.gr/arthra/2013/12/17/ergasia_koumentos.pdf).

Πίνακας 1 Διαφορές Πιλοτικών Ολοήμερων και Σχολείων με ΕΑΕΠ
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

1) ΣΚΟΠΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ Αποτελούν:
- μόνιμη πηγή εκσυγχρονισμού με εμπλουτισμό 
των αναλυτικών προγραμμάτων και των μεθόδων 
διδασκαλίας,
-μονάδες πολλαπλασιασμού και εξάπλωσης 
καινοτομιών (Πυργιωτάκης, 2002 και Βιτσιλάκη, 
Πυργιωτάκης, 2002)

Το πρόγραμμα ΕΑΕΠ 
καθιερώθηκε ήδη 
“εξαπλωμένο” σε μεγάλο 
αριθμό εφόσον σχολικών 
μονάδων από την πρώτη 
κιόλας χρονιά  αυξητική τάση 

2) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

Ευέλικτα, προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες-
απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας κάθε σχολικής 
μονάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα 
(http://www.pi-

Κλειστό και ενιαίο 
πρόγραμμα για όλα τα 
σχολεία της επικράτειας 
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τα σχολεία ΕΑΕΠ (ΙΠΕΜ-
ΔΟΕ, 2011)

5)  ΜΕΛΕΤΗ-
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ/ΑΝ
ΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΣ 
ΡΟΛΟΣ

Επαρκής χρόνος που μπορεί να ενισχυθεί ακόμα 
περισσότερο με βάση τις ανάγκες της κάθε 
σχολικής μονάδας εφόσον επιλέγεται ως πρόσθετο 
διδακτικό αντικείμενο. 

Δεν προβλέπεται για τους 
μαθητές που αποχωρούν στις 
14:00. Ελαχιστοποιείται για 
τα παιδιά που μένουν μέχρι τις 
16:15. 

6) ΥΠΟΔΟΜΕΣ Στις προδιαγραφές των Πιλοτικών Ολοήμερων 
Σχολείων ήταν η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός 
πρόσθετων ειδικών αιθουσών όπως η Αίθουσα 
Πληροφορικής (Αίθουσα Αισθητικής Αγωγής, 
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών), διαμόρφωση 
και εξοπλισμός χώρων όπως Βιβλιοθήκης-
Αναγνωστηρίου  (http://www.pi-
schools.gr/programs/oloimero/oloimero_01_03/ : 
13)

Δεν προβλέπονται επεμβάσεις 
σε υποδομές. Τα σχολεία με 
ΕΑΕΠ επεκτείνονται 
αριθμητικά χωρίς το κριτήριο 
της καταλληλότητας των 
υποδομών.

7) ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ

Καταβλήθηκε προσπάθεια να είναι ισομερώς 
κατανεμημένα σε όλους τους νομούς της χώρας, με 
μεγαλύτερη έμφαση στις ζώνες υψηλής 
εκπαιδευτικής προτεραιότητας (http://www.pi-
schools.gr/programs/oloimero/oloimero_01_03/ : 3)

Το κριτήριο για 
τον ορισμό των 800 με ΕΑΕΠ 
ήταν κυρίως αριθμητικό 

8) ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ

Υποχρεωτική παραμονή του συνόλου των μαθητών 
της σχολικής μονάδας, κοινή σίτιση σε αίθουσα 
του σχολείου που αξιοποιείται ως μέσο μετάδοσης 
τρόπων ομαδικής συμβίωσης και κοινωνικής 
συμπεριφοράς (Πυργιωτάκης, 2002)

Προαιρετική παραμονή των 
μαθητών των σχολείων με 
ΕΑΕΠ από τις 14:00-16:15 με 
δυνατότητα σταδιακής 
αποχώρησης. 

Πορίσματα της έρευνας του ΙΠΕΜ-ΔΟΕ σε 622 σχολικές μονάδες ΕΑΕΠ επιβεβαιώνουν  τις 
διαφορές αυτές, όπου οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ, 2011):

1. Ελλιπή ή μηδενική επιμόρφωση.
2. Υποτυπώδη ή ανεπαρκή υλικοτεχνική υποδομή.
3. Σχολειοποίηση του χρόνου και κόπωση των μαθητών.
4. Ελλειμματική συνεργασία εκπαιδευτικών λόγω απουσίας κοινού ελεύθερου εργασιακού 

χρόνου.
5. Πληθώρα ύλης με ασυνέχεια από τάξη σε τάξη.
6. Οι στόχοι κρίνονται μερικώς ή απόλυτα ανέφικτοι.
7. Οι δάσκαλοι φέρονται λιγότερο ικανοποιημένοι από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 

σχετικά με την “αναβάθμιση της σχολικής ζωής”.
8. Η διαθεματική προσέγγιση δεν επιτυγχάνεται επαρκώς σύμφωνα με τους δασκάλους 

(θετικότεροι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ολοήμερο Πρόγραμμα προϋπόθεση είναι η εργασιακή κατάσταση των γονέων με την προσκόμιση 
βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας (Φ.50/107/83799/Γ1/28-5-2014).

4. Αίρεται στην πράξη η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να αναλάβουν ενισχυτική 
διδασκαλία εφόσον στην ίδια σελίδα της εγκυκλίου ορίζεται ότι πρέπει να διαθέσουν τις ώρες 
πλεονάζουν πρωτίστως στο ολοήμερο του “δικού τους” ή όμορου σχολείου. Αν και εφόσον 
εξακολουθούν να πλεονάζουν ώρες, αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής για τη δυνατότητα 
ενσιχυτικής (ΥΠΑΙΘ, Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-2014). Στα σχολεία με ΕΑΕΠ που 
ελαχιστοποιείται ο χρόνος μελέτης, ελαχιστοποιείται και η δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας.

5. Η διαμόρφωση του Ολοήμερου Προγράμματος από το Σύλλογο Διδασκόντων με βάση τις 
δηλώσεις των μαθητών αίρεται στην πράξη, εφόσον ο σύλλογος πρέπει να λάβει υπόψη του “τις 
δυνατότητες στελέχωσής του”(Φ.12/390/92065/γ1/13-06-2014). Οι δυνατότητες στελέχωσης βέβαια 
δεν είναι στην αρμοδιότητά του να γνωρίζει. Οφείλει όμως να συντάξει το πρόγραμμα 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και αν ζητήσει δάσκαλο για τις ώρες της μελέτης-προετοιμασίας 
στα 2 ή 3 τμήματα του ολοήμερου όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος (Φ.50/315/72008/Γ1/27-
06-2011) πιθανόν να μην τον διαθέσει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

6. Το ολοήμερο σχολείο κρίνεται ως ωφέλιμο αλλά ανεπαρκές από το Υπουργείο το οποίο 
φέρει την απόλυτη ευθύνη για την εξέλιξή του:“Το Ολοήμερο Σχολείο είναι ένας θεσμός που 
αποτελεί μια κοινωνική ανάγκη και ταυτόχρονα πρέπει να έχει σημαντικό παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό 
ρόλο. Ο τρόπος λειτουργίας του όμως δημιούργησε προβλήματα και δεν έπεισε την ελληνική 
οικογένεια για τον παιδαγωγικό του ρόλο” (http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-
sxeseon-main/anakoinoseis-typoy-main/2821-14-06-11). Η αργοπορημένη και ελλειμματική 
στελέχωση με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ήταν αυτή που εμπόδιζε την κατάρτιση και διεξαγωγή 
των ολοήμερων προγραμμάτων. Οι γονείς εισέπρατταν την εικόνα ενός ανοργάνωτου σχολικού 
προγράμματος χωρίς να γνωρίζουν την ανεπαρκή  διοικητική υποστήριξη. 

3.3 Οι ασαφείς “εξαιρετικές περιπτώσεις” 

Στην εγκύκλιο Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-2014 αναφέρονται 4 “εξαιρετικές περιπτώσεις” που 
αφορούν “δυνατότητες στελέχωσης”. Οι “εξαιρετικές περιπτώσεις” δεν καθορίζονται, δεν 
περιγράφονται αλλά και δεν αναφέρεται ποιος είναι εκείνος που θα τις κηρύξει ως εξαιρετικές. 

α) Η αναλογία μαθητών-δασκάλου που έχει οριστεί σε 25 παιδιά ανά δάσκαλο 
(Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006) αυξάνεται στο 10% σε εξαιρετικές περιπτώσεις  
(Φ.12/622/129803/Γ1/16-9-2013) 

β) “Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων μπορούν να αναλαμβάνουν προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων, σε 
εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις 

γ) “Στις Α' και Β' τάξεις τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως από έναν εκπαιδευτικό[...] και μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν αντικειμενικές δυσχέρειες στη διαμόρφωση των 
ωρολογίων προγραμμάτων, λόγω της σύνθεσης προσωπικού, είναι δυνατή η ανάθεση διδασκαλία σε 
άλλον εκπαιδευτικό του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής”.

δ)  Το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής διδάσκεται στα ολοήμερα δημοτικά 
σχολεία με ΕΑΕΠ [...] από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 32 και του κλάδου ΠΕ18,41. Σε 
εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες στελέχωσης των 
δημοτικών σχολείων[...] θα μπορούσε να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70. 

4 Συμπεράσματα

• Το ολοήμερο σχολείο εφαρμόστηκε χωρίς υποδομές, με μη έγκαιρη και ανεπαρκή 
στελέχωση, αντικαταστάθηκε (από τα ΕΑΕΠ) χωρίς να βελτιωθεί παρά τον αντισταθμιστικό 
ρόλο που επιτελούσε.

Μεγάλες διαφορές μεταξύ ΕΑΕΠ και πιλοτικού ολοήμερου προγράμματος, διαπιστώνουν 
εκπαιδευτικοί, διευθυντές και σχολικοί σύμβουλοι ορισμένων πρώην πιλοτικών ολοήμερων 
σχολείων (μετατράπηκαν σε ΕΑΕΠ) που προσπάθησαν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν την 
πιλοτική τους μορφή. Οι γονείς αφήναν τα παιδιά μέχρι τη λήξη του προγράμματος και έστειλαν 
επιστολές με προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να το πείσουν να διατηρηθεί ο 
πειραματικός χαρακτήρας και να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους (Χαλκιαδάκη, 2013).

2ος μύθος:“Με την αύξηση των ωρών του σχολικού προγράμματος και τη μείωση της ύλης, 
προβλέπεται η ενίσχυση βιωματικών προσεγγίσεων για τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής”.

(http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/anakoinoseis-typoy-
main/2821-14-06-11)

Η παραπάνω θέση χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ανακριβής εφόσον δεν μειώθηκε η ύλη 
όλων των μαθημάτων σε όλες τις τάξεις. Η μείωση της ύλης είχε αποσπασματικό χαρακτήρα, 
αφορούσε ορισμένα μόνο διδακτικά αντικείμενα της Ε' και ΣΤ' τάξης 
(minedu.gov.gr/.../docs/eksorthologismos_ylhs_dhmotiko_100812.doc). Στις ίδιες τάξεις μειώνεται 
και ο χρόνος της Ευέλικτης Ζώνης που προσφέρεται για βιωματικές προσεγγίσεις.   Επιπλέον, η 
αύξηση του χρόνου περιορίζεται σε συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα ορισμένων τάξεων. Για 
παράδειγμα στη Γ' και Δ' τάξη η αισθητική αγωγή δεν αυξάνεται, απλώς μοιράζεται σε δύο 
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (εικαστικών και θεατρικής αγωγής). 

Ανακριβής είναι και η θέση ότι η αύξηση των ωρών του σχολικού προγράμματος θα 
ενισχύσει τις βιωματικές προσεγγίσεις. Σίγουρα ο χρόνος είναι βοηθητικός για τη χρήση 
καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Δεν είναι όμως ούτε η μόνη ούτε καν η βασικότερη 
παράμετρος. Τις βιωματικές προσεγγίσεις ενισχύουν η σχετική επιμόρφωση, τα ευέλικτα αναλυτικά 
προγράμματα, η περιορισμένη ύλη και η επαρκής υλικοτεχνική υποδομή. 

Το μεγάλο βάρος της αύξησης του ωραρίου σηκώνουν οι μαθητές των δύο μικρότερων 
τάξεων του Δημοτικού, το ωράριο των οποίων αυξάνεται 10 ώρες εβδομαδιαίως. 

3ος μύθος: Το πρόγραμμα ΕΑΕΠ ήρθε να σώσει το το σχολείο από την “απορρόφηση ωρών” 
των εκπαιδευτικών προς χάριν των ακαδημαϊκών μαθημάτων, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του 
ΙΕΠ (http://www.fourtounis.gr/arthra/2013/12/17/ergasia_koumentos.pdf).

Δεν προβλημάτισε τους ειδήμονες της εκπαιδευτικής πολιτικής γιατί οι εκπαιδευτικοί 
αναγκάζονται να “απορροφούν” κάποιες φορές το χρόνο αυτών των μαθημάτων. Μήπως γιατί δεν 
επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος για την πληθώρα δυσνόητης ύλης που περιέχεται στα διδακτικά 
εγχειρίδια; Μήπως η πλειοψηφία δεν γνωρίζει πώς να διαχειριστεί τον μόλις 10% διαθεματικό 
χρόνο λειτουργώντας παραδοσιακά λόγω ελλείμματος επιμόρφωσης; Εφόσον αυτές οι εκδοχές δε 
λήφθηκαν υπόψη, θεωρείται προτιμότερο να περιοριστούν οι δάσκαλοι στα “ακαδημαϊκά 
μαθήματα” παρά να μειωθεί η ύλη ή να επιμορφωθούν. 

3.2 Αντιφάσεις των εγκυκλίων 

Το Υπουργείο θέσπισε το Ολοήμερο Σχολείο με σκοπό την εξυπηρέτηση κοινωνικών και 
παιδαγωγικών σκοπών (ΥΠΕΠΘ, Φ.13.1/885/88609/Γ1/3-9-2002). Οι πρόσφατες εγκύκλιοι 
τροποποιούν τις παλαιότερες και μέσα από αντιφάσεις και ασάφειες που κομίζουν πλήττουν τον  
κοινωνικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα του ολοήμερου σχολείου:

1. Ο παιδαγωγικός ρόλος του ολοήμερου αποδυναμώνεται από την ελαχιστοποίηση των 
ωρών μελέτης στα σχολεία με ΕΑΕΠ.

2. Στα σχολεία με ΕΑΕΠ αυξάνεται ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη 
σύσταση της πρωινής ζώνης από τους 5 μαθητές (ΥΠΕΠΘ, Φ.13.1/897/Γ1/694 /6-9-2000 και 
Φ.50/492/108832 /Γ1/ 22- 8- 2008) στους 10 (ΥΠΑΙΘ, Φ.50/108/83787/Γ1/28-05-2014).

3. Αίρεται το δικαίωμα των άνευ όρων εγγραφής όλων των μαθητών στα κλασικά ολοήμερα 
σχολεία, δικαίωμα που είχε δοθεί στους γονείς από το 2003 (Φ.50/58/26861/Γ1/17-3-2003). Στις 
εγκυκλίους που καθορίζουν τη λειτουργία τους ορίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών στο 
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Ολοήμερο Πρόγραμμα προϋπόθεση είναι η εργασιακή κατάσταση των γονέων με την προσκόμιση 
βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας (Φ.50/107/83799/Γ1/28-5-2014).

4. Αίρεται στην πράξη η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να αναλάβουν ενισχυτική 
διδασκαλία εφόσον στην ίδια σελίδα της εγκυκλίου ορίζεται ότι πρέπει να διαθέσουν τις ώρες 
πλεονάζουν πρωτίστως στο ολοήμερο του “δικού τους” ή όμορου σχολείου. Αν και εφόσον 
εξακολουθούν να πλεονάζουν ώρες, αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής για τη δυνατότητα 
ενσιχυτικής (ΥΠΑΙΘ, Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-2014). Στα σχολεία με ΕΑΕΠ που 
ελαχιστοποιείται ο χρόνος μελέτης, ελαχιστοποιείται και η δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας.

5. Η διαμόρφωση του Ολοήμερου Προγράμματος από το Σύλλογο Διδασκόντων με βάση τις 
δηλώσεις των μαθητών αίρεται στην πράξη, εφόσον ο σύλλογος πρέπει να λάβει υπόψη του “τις 
δυνατότητες στελέχωσής του”(Φ.12/390/92065/γ1/13-06-2014). Οι δυνατότητες στελέχωσης βέβαια 
δεν είναι στην αρμοδιότητά του να γνωρίζει. Οφείλει όμως να συντάξει το πρόγραμμα 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και αν ζητήσει δάσκαλο για τις ώρες της μελέτης-προετοιμασίας 
στα 2 ή 3 τμήματα του ολοήμερου όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος (Φ.50/315/72008/Γ1/27-
06-2011) πιθανόν να μην τον διαθέσει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

6. Το ολοήμερο σχολείο κρίνεται ως ωφέλιμο αλλά ανεπαρκές από το Υπουργείο το οποίο 
φέρει την απόλυτη ευθύνη για την εξέλιξή του:“Το Ολοήμερο Σχολείο είναι ένας θεσμός που 
αποτελεί μια κοινωνική ανάγκη και ταυτόχρονα πρέπει να έχει σημαντικό παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό 
ρόλο. Ο τρόπος λειτουργίας του όμως δημιούργησε προβλήματα και δεν έπεισε την ελληνική 
οικογένεια για τον παιδαγωγικό του ρόλο” (http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-
sxeseon-main/anakoinoseis-typoy-main/2821-14-06-11). Η αργοπορημένη και ελλειμματική 
στελέχωση με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ήταν αυτή που εμπόδιζε την κατάρτιση και διεξαγωγή 
των ολοήμερων προγραμμάτων. Οι γονείς εισέπρατταν την εικόνα ενός ανοργάνωτου σχολικού 
προγράμματος χωρίς να γνωρίζουν την ανεπαρκή  διοικητική υποστήριξη. 

3.3 Οι ασαφείς “εξαιρετικές περιπτώσεις” 

Στην εγκύκλιο Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-2014 αναφέρονται 4 “εξαιρετικές περιπτώσεις” που 
αφορούν “δυνατότητες στελέχωσης”. Οι “εξαιρετικές περιπτώσεις” δεν καθορίζονται, δεν 
περιγράφονται αλλά και δεν αναφέρεται ποιος είναι εκείνος που θα τις κηρύξει ως εξαιρετικές. 

α) Η αναλογία μαθητών-δασκάλου που έχει οριστεί σε 25 παιδιά ανά δάσκαλο 
(Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006) αυξάνεται στο 10% σε εξαιρετικές περιπτώσεις  
(Φ.12/622/129803/Γ1/16-9-2013) 

β) “Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων μπορούν να αναλαμβάνουν προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών θεμάτων, σε 
εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις 

γ) “Στις Α' και Β' τάξεις τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως από έναν εκπαιδευτικό[...] και μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν αντικειμενικές δυσχέρειες στη διαμόρφωση των 
ωρολογίων προγραμμάτων, λόγω της σύνθεσης προσωπικού, είναι δυνατή η ανάθεση διδασκαλία σε 
άλλον εκπαιδευτικό του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής”.

δ)  Το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής διδάσκεται στα ολοήμερα δημοτικά 
σχολεία με ΕΑΕΠ [...] από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 32 και του κλάδου ΠΕ18,41. Σε 
εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες στελέχωσης των 
δημοτικών σχολείων[...] θα μπορούσε να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70. 

4 Συμπεράσματα

• Το ολοήμερο σχολείο εφαρμόστηκε χωρίς υποδομές, με μη έγκαιρη και ανεπαρκή 
στελέχωση, αντικαταστάθηκε (από τα ΕΑΕΠ) χωρίς να βελτιωθεί παρά τον αντισταθμιστικό 
ρόλο που επιτελούσε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεγάλες διαφορές μεταξύ ΕΑΕΠ και πιλοτικού ολοήμερου προγράμματος, διαπιστώνουν 
εκπαιδευτικοί, διευθυντές και σχολικοί σύμβουλοι ορισμένων πρώην πιλοτικών ολοήμερων 
σχολείων (μετατράπηκαν σε ΕΑΕΠ) που προσπάθησαν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν την 
πιλοτική τους μορφή. Οι γονείς αφήναν τα παιδιά μέχρι τη λήξη του προγράμματος και έστειλαν 
επιστολές με προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να το πείσουν να διατηρηθεί ο 
πειραματικός χαρακτήρας και να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους (Χαλκιαδάκη, 2013).

2ος μύθος:“Με την αύξηση των ωρών του σχολικού προγράμματος και τη μείωση της ύλης, 
προβλέπεται η ενίσχυση βιωματικών προσεγγίσεων για τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής”.

(http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/anakoinoseis-typoy-
main/2821-14-06-11)

Η παραπάνω θέση χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ανακριβής εφόσον δεν μειώθηκε η ύλη 
όλων των μαθημάτων σε όλες τις τάξεις. Η μείωση της ύλης είχε αποσπασματικό χαρακτήρα, 
αφορούσε ορισμένα μόνο διδακτικά αντικείμενα της Ε' και ΣΤ' τάξης 
(minedu.gov.gr/.../docs/eksorthologismos_ylhs_dhmotiko_100812.doc). Στις ίδιες τάξεις μειώνεται 
και ο χρόνος της Ευέλικτης Ζώνης που προσφέρεται για βιωματικές προσεγγίσεις.   Επιπλέον, η 
αύξηση του χρόνου περιορίζεται σε συγκεκριμένα διδακτικά αντικείμενα ορισμένων τάξεων. Για 
παράδειγμα στη Γ' και Δ' τάξη η αισθητική αγωγή δεν αυξάνεται, απλώς μοιράζεται σε δύο 
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (εικαστικών και θεατρικής αγωγής). 

Ανακριβής είναι και η θέση ότι η αύξηση των ωρών του σχολικού προγράμματος θα 
ενισχύσει τις βιωματικές προσεγγίσεις. Σίγουρα ο χρόνος είναι βοηθητικός για τη χρήση 
καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Δεν είναι όμως ούτε η μόνη ούτε καν η βασικότερη 
παράμετρος. Τις βιωματικές προσεγγίσεις ενισχύουν η σχετική επιμόρφωση, τα ευέλικτα αναλυτικά 
προγράμματα, η περιορισμένη ύλη και η επαρκής υλικοτεχνική υποδομή. 

Το μεγάλο βάρος της αύξησης του ωραρίου σηκώνουν οι μαθητές των δύο μικρότερων 
τάξεων του Δημοτικού, το ωράριο των οποίων αυξάνεται 10 ώρες εβδομαδιαίως. 

3ος μύθος: Το πρόγραμμα ΕΑΕΠ ήρθε να σώσει το το σχολείο από την “απορρόφηση ωρών” 
των εκπαιδευτικών προς χάριν των ακαδημαϊκών μαθημάτων, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του 
ΙΕΠ (http://www.fourtounis.gr/arthra/2013/12/17/ergasia_koumentos.pdf).

Δεν προβλημάτισε τους ειδήμονες της εκπαιδευτικής πολιτικής γιατί οι εκπαιδευτικοί 
αναγκάζονται να “απορροφούν” κάποιες φορές το χρόνο αυτών των μαθημάτων. Μήπως γιατί δεν 
επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος για την πληθώρα δυσνόητης ύλης που περιέχεται στα διδακτικά 
εγχειρίδια; Μήπως η πλειοψηφία δεν γνωρίζει πώς να διαχειριστεί τον μόλις 10% διαθεματικό 
χρόνο λειτουργώντας παραδοσιακά λόγω ελλείμματος επιμόρφωσης; Εφόσον αυτές οι εκδοχές δε 
λήφθηκαν υπόψη, θεωρείται προτιμότερο να περιοριστούν οι δάσκαλοι στα “ακαδημαϊκά 
μαθήματα” παρά να μειωθεί η ύλη ή να επιμορφωθούν. 

3.2 Αντιφάσεις των εγκυκλίων 

Το Υπουργείο θέσπισε το Ολοήμερο Σχολείο με σκοπό την εξυπηρέτηση κοινωνικών και 
παιδαγωγικών σκοπών (ΥΠΕΠΘ, Φ.13.1/885/88609/Γ1/3-9-2002). Οι πρόσφατες εγκύκλιοι 
τροποποιούν τις παλαιότερες και μέσα από αντιφάσεις και ασάφειες που κομίζουν πλήττουν τον  
κοινωνικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα του ολοήμερου σχολείου:

1. Ο παιδαγωγικός ρόλος του ολοήμερου αποδυναμώνεται από την ελαχιστοποίηση των 
ωρών μελέτης στα σχολεία με ΕΑΕΠ.

2. Στα σχολεία με ΕΑΕΠ αυξάνεται ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη 
σύσταση της πρωινής ζώνης από τους 5 μαθητές (ΥΠΕΠΘ, Φ.13.1/897/Γ1/694 /6-9-2000 και 
Φ.50/492/108832 /Γ1/ 22- 8- 2008) στους 10 (ΥΠΑΙΘ, Φ.50/108/83787/Γ1/28-05-2014).

3. Αίρεται το δικαίωμα των άνευ όρων εγγραφής όλων των μαθητών στα κλασικά ολοήμερα 
σχολεία, δικαίωμα που είχε δοθεί στους γονείς από το 2003 (Φ.50/58/26861/Γ1/17-3-2003). Στις 
εγκυκλίους που καθορίζουν τη λειτουργία τους ορίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών στο 
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• Έλλειμμα συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου και συμβουλευτικών του οργάνων τα οποία 
συχνά παρακάμπτονται και δεν απολαμβάνουν πάντα την εμπιστοσύνη του.

• Το Πιλοτικό Ολοήμερο Σχολείο, ως καινοτομία, δεν αξιοποιήθηκε, δεν επεκτάθηκε και 
διήρκησε όσο και η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Δεν υπήρξε συνέχεια του μακρόπνοου οράματος της Επιστημονικής Επιτροπής εξαιτίας της 
ασυνέπειας που επιδεικνύουν οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής ακόμα κι αν είναι 
μέλη της ίδιας κυβέρνησης.

• Επιλεκτική χρήση πορισμάτων αξιολόγησης ανάλογα με τις αποφάσεις που πρόκειται να 
παρθούν.

• Ο κοινωνικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας του ολοήμερου αποδομείται στο όνομα της 
εξοικονόμησης εκπαιδευτικών. 

• Οι μεγάλες οι διαφορές του πιλοτικού ολοήμερου προγράμματος με το ΕΑΕΠ δεν αφήνουν 
περιθώρια σύγκρισης σε ότι αφορά τη φιλοσοφία και τους στόχους τους. 

• Το ΕΑΕΠ προτάσσεται ως “πανάκεια” που θα λυτρώσει ελληνικό σχολείο από τις 
απορροφήσεις μαθημάτων και το “ανεπαρκές” ολοήμερο, θα το ενισχύσει με βιωματικές 
προσεγγίσεις, χωρίς τη μέριμνα επιμόρφωσης, χωρίς προϋποθέσεις υλικοτεχνικής υποδομής 
εν μέσω κλειστών αναλυτικών προγραμμάτων και ογκώδους ύλης.

• Οι εγκύκλιοι προς τα σχολεία με ΕΑΕΠ περιέχουν αντιφάσεις και ασάφειες δίνοντας τη 
δυνατότητα παρεκκλίσεων από προηγούμενες διατάξεις.

....Κι αντί να αλλάξουμε το σχολείο με εσωτερικές αλλαγές, αλλάξαμε ακόμη μια φορά το 
νόμο περί σχολείου. Όμως το αποτέλεσμα δεν παράγεται από τη νομική αλλά από την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. Έτσι, έχουμε δύο Παιδείες: μία στα χαρτιά και μία στα σχολεία....(Πυργιωτάκης, 
2010).
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Εκπαιδευτικός ΠΕ02.50

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας δράσης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της χρήσης 
γνωστικών στρατηγικών στην αναγνωστική κατανόηση και στη στάση των μαθητών 
απέναντι στην αναγνωστική διαδικασία. Οι συμμετέχοντες αυτής της μελέτης ήταν τρεις 
μαθητές της Α΄ γυμνασίου με Μαθησιακές Δυσκολίες (= Μ.Δ.) που φοιτούν σε Τμήμα 
Ένταξης (= Τ.Ε.) στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού της μελέτης πραγματοποιήθηκε 
α) τετράωρη παρατήρηση στο τμήμα γενικής παιδείας με στόχο την ανάδειξη των στοιχείων 
εκείνων που δυσχεραίνουν την ομαλή μαθησιακή τους πορεία, β) διδακτική παρέμβαση στο 
Τ.Ε., με ρητή διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών προκειμένου να αυξηθεί η αναγνωστική 
κατανόηση των τριών μαθητών και γ) συνέντευξη προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις / 
στάσεις των συμμετεχόντων στην παρέμβαση όσον αφορά την ακαδημαϊκή τους 
αυτοαντίληψη και επίδοση. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η ρητή διδασκαλία 
ενός συνδυασμού στρατηγικών κατανόησης σε μαθητές με Μ.Δ. συνέβαλε στη βελτίωση της 
αναγνωστικής τους κατανόησης και στην πιο λειτουργική τους παρουσία μέσα στην τάξη, 
όπως φάνηκε μέσα από: α) την αύξηση της συμμετοχής τους κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας και τη βελτίωση της επίδοσής τους στα φύλλα αξιολόγησης, β) την ελάττωση 
της συχνότητας εμφάνισης κάποιων δυσλειτουργικών συμπεριφορών, καθώς και γ) την 
τόνωση της ακαδημαϊκής τους αυτοαντίληψης. 

Λέξεις - κλειδιά: Μαθησιακές Δυσκολίες, στρατηγικές κατανόησης, ακαδημαϊκή επίδοση,
δυσλειτουργικές συμπεριφορές, ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη.  

 

1 Εισαγωγή   

Η ανάγνωση και συγκεκριμένα η κατανόηση του νοήματος ενός κειμένου είναι μια πολύ 
απαιτητική διαδικασία, η οποία όμως στους περισσότερους αναγνώστες συντελείται 
αυτόματα (Smith, 1994). Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στην περίπτωση που το κείμενο είναι 
απαιτητικό ή / και ο αναγνώστης έχει αναγνωστικές δυσκολίες ως απόρροια στερητικού 
περιβάλλοντος ή πρωτογενών μαθησιακών δυσκολιών. Η αναγνωστική κατανόηση σε αυτές 
τις περιπτώσεις μπορεί να βελτιωθεί με τη διδασκαλία ενός συνδυασμού γνωστικών 
στρατηγικών, όπως προβλέψεων που ενεργοποιούν την προηγούμενη σχετική γνώση, 
ερωτοαποκρίσεων, δημιουργίας συνδέσεων και παραγωγής συμπερασμάτων (Harvey,
Goudvis, 2007).

Ως Μαθησιακές Δυσκολίες (= Μ.Δ.) ορίζονται οι δυσκολίες στην ακρόαση, στην ομιλία, 
στην ανάγνωση ή στον συλλογισμό που μπορεί να συνυπάρχουν με προβλήματα 
αυτοελέγχου, συμπεριφοράς, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, με καταστάσεις μειονεξίας ή με 
εξωτερικές επιδράσεις όπως οι πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη 
διδασκαλία (Hammil, 1990). Υπαίτια για τις Μ.Δ. που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 
αναδείχθηκαν  τα προβλήματα οπτικής οξύνοιας, ακουστικής μνήμης και απομνημόνευσης 
(Mihandoost, 2011).

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
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αυτοαντίληψη και επίδοση. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η ρητή διδασκαλία 
ενός συνδυασμού στρατηγικών κατανόησης σε μαθητές με Μ.Δ. συνέβαλε στη βελτίωση της 
αναγνωστικής τους κατανόησης και στην πιο λειτουργική τους παρουσία μέσα στην τάξη, 
όπως φάνηκε μέσα από: α) την αύξηση της συμμετοχής τους κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας και τη βελτίωση της επίδοσής τους στα φύλλα αξιολόγησης, β) την ελάττωση 
της συχνότητας εμφάνισης κάποιων δυσλειτουργικών συμπεριφορών, καθώς και γ) την 
τόνωση της ακαδημαϊκής τους αυτοαντίληψης. 

Λέξεις - κλειδιά: Μαθησιακές Δυσκολίες, στρατηγικές κατανόησης, ακαδημαϊκή επίδοση,
δυσλειτουργικές συμπεριφορές, ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη.  

 

1 Εισαγωγή   

Η ανάγνωση και συγκεκριμένα η κατανόηση του νοήματος ενός κειμένου είναι μια πολύ 
απαιτητική διαδικασία, η οποία όμως στους περισσότερους αναγνώστες συντελείται 
αυτόματα (Smith, 1994). Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στην περίπτωση που το κείμενο είναι 
απαιτητικό ή / και ο αναγνώστης έχει αναγνωστικές δυσκολίες ως απόρροια στερητικού 
περιβάλλοντος ή πρωτογενών μαθησιακών δυσκολιών. Η αναγνωστική κατανόηση σε αυτές 
τις περιπτώσεις μπορεί να βελτιωθεί με τη διδασκαλία ενός συνδυασμού γνωστικών 
στρατηγικών, όπως προβλέψεων που ενεργοποιούν την προηγούμενη σχετική γνώση, 
ερωτοαποκρίσεων, δημιουργίας συνδέσεων και παραγωγής συμπερασμάτων (Harvey,
Goudvis, 2007).

Ως Μαθησιακές Δυσκολίες (= Μ.Δ.) ορίζονται οι δυσκολίες στην ακρόαση, στην ομιλία, 
στην ανάγνωση ή στον συλλογισμό που μπορεί να συνυπάρχουν με προβλήματα 
αυτοελέγχου, συμπεριφοράς, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, με καταστάσεις μειονεξίας ή με 
εξωτερικές επιδράσεις όπως οι πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη 
διδασκαλία (Hammil, 1990). Υπαίτια για τις Μ.Δ. που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 
αναδείχθηκαν  τα προβλήματα οπτικής οξύνοιας, ακουστικής μνήμης και απομνημόνευσης 
(Mihandoost, 2011).
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Στο γνωστικό τομέα τα παιδιά με Μ.Δ. δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους σκοπούς της 
ανάγνωσης, να αναγνωρίσουν τις ειδικές απαιτήσεις του κειμένου που διαβάζουν (Butler,
1998) και να συγκεντρώσουν την προσοχή τους κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, γεγονός 
που οφείλεται στη έλλειψη κινήτρων ή ενδιαφέροντος (Smith, 2004). Ακόμα αντιμετωπίζουν 
σημαντικά προβλήματα στην ενεργητική κατανόηση (Μπότσας, Παντελιάδου, 2003), 
εξαιτίας των περιορισμένων ακαδημαϊκών τους γνώσεων και της δυσκολίας τους να 
εντοπίσουν και να επεξεργαστούν τις πληροφορίες του κειμένου  (Pressley, Gaskins, 2006). 
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα προβλήματα αυτά είναι πιο έντονα καθώς τα κείμενα είναι 
πιο σύνθετα και απαιτούν την εξαγωγή συμπερασμάτων (Μπότσας, 2007).

Στον ψυχοσυναισθηματικό τομέα τα παιδιά με Μ.Δ. τείνουν να έχουν αρνητική 
αντίληψη για τον εαυτό τους καθώς, σε σχέση με τους συνομηλίκους τους χωρίς Μ.Δ., κατά 
τη διάρκεια της σχολικής μαθησιακής διαδικασίας, βιώνουν περισσότερα αρνητικά 
συναισθήματα (Kavale, Forness, 1996), τείνουν να αποδίδουν την επιτυχία τους σε 
παράγοντες μη ελεγχόμενους από τους ίδιους, όπως η τύχη, η ευκολία του κειμένου και η 
βοήθεια των σημαντικών άλλων και την αποτυχία τους στην έλλειψη ικανότητας (Youngen,
Chan, 1995) ενώ παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα αναβλητικότητας και μια έντονη διάθεση 
για παραίτηση (Willcut, Penninghton, 2000).

Η έννοια του εαυτού έχει δύο συνιστώσεις την αυτοεκτίμηση και την αυτοαντίληψη. Η 
αυτοαντίληψη αφορά τον τρόπο που περιγράφουν οι άνθρωποι τις ικανότητές τους (Fox,
1997), επιμερίζεται σε ακαδημαϊκή και μη ακαδημαϊκή (κοινωνική, συναισθηματική) και 
οποιαδήποτε μεταβολή σε κάποιο τομέα της μπορεί να επηρεάσει και τον άλλο (Shavelson,
Bolus, 1982). Η αυτοεκτίμηση από την άλλη αφορά τις αυτοαξιολογήσεις σε σχέση με το 
παρελθόν ή το παρόν (Sonstroem, Potts, 1996), καθορίζεται από την αναλογία των 
πραγμάτων που επιχειρήθηκαν προς εκείνα που επετεύχθησαν και μπορεί κάποιος να 
αυξήσει την αυτοεκτίμησή του είτε επιτυγχάνοντας περισσότερα είτε επιχειρώντας λιγότερα
(James, 1892/1985).

Οι σημαντικοί άλλοι (οικογένεια, συνομήλικοι, εκπαιδευτικοί) ασκούν επίδραση στη 
διαμόρφωση της έννοιας του εαυτού. Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι πολύ σημαντική στη 
γνωστική ανάπτυξη του ατόμου (Bandura, 1986). Τα παιδιά με Μ.Δ. που προέρχονται από 
οικογένειες με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση τείνουν να επιδεικνύουν χαμηλή 
ακαδημαϊκή πρόοδο, ιδιαίτερα στην ανάγνωση και στη γραφή (Butz et al., 2009). Ο 
εκπαιδευτικός ως πρόσωπο κύρους μπορεί να ενισχύσει τις όποιες γνωστικές και κοινωνικές 
δεξιότητες των μαθητών λαμβάνοντας κάποιες πρωτοβουλίες σχετικά με το τι πρέπει διδάξει 
(την ύλη), πως να το διδάξει (διδακτικές στρατηγικές) και πώς να το προσαρμόσει στο 
επίπεδο της γνωστικής εξέλιξης των μαθητών του (Νήμα, Καψάλης, 2002). Ο ρόλος λοιπόν
του εκπαιδευτικού είναι καταλυτικός στα μαθησιακά αποτελέσματα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.

Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να διερευνήσει τα αποτελέσματα της διδασκαλίας
γνωστικών στρατηγικών κατανόησης στη συμμετοχή κατά τη μαθησιακή διαδικασία, στην 
ακαδημαϊκή επίδοση, στην αυτοαντίληψη ως προς την ακαδημαϊκή ικανότητα (σχολική
δραστηριότητα) και στην αυτοεκτίμησή τριών μαθητών με σημαντικές Μ.Δ. παρατηρώντας 
ταυτόχρονα και τη συχνότητα εμφάνισης κάποιων δυσλειτουργικών συμπεριφορών μέσα 
στην τάξη. 

Οι επιμέρους ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης ήταν: 

 
 

1. Να εξετάσει σε ποιο βαθμό κατάφεραν οι τρεις μαθητές να χρησιμοποιούν τις στρατηγικές 
που διδάχθηκαν, προφορικά κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, γραπτά στα φύλλα 
αξιολόγησης και με τι αποτελέσματα.

2. Να εξετάσει τη συμπεριφορά των τριών μαθητών την ώρα του μαθήματος της 
παρέμβασης.

3. Να εξετάσει τον τρόπο που οι ίδιοι οι μαθητές με Μ. Δ. αντιλαμβάνονται, εκτιμούν και 
περιγράφουν την ακαδημαϊκή τους ικανότητα, τις επιδόσεις τους και τα συναισθήματά τους 
κατά τη διάρκεια της αναγνωστικής διαδικασίας (= αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση της 
ακαδημαϊκή τους ικανότητας) πριν και μετά την παρέμβαση.

2 Μέθοδος

Για να διερευνηθεί το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε μια έρευνα δράσης που εστίασε σε 
τρία παιδιά που φοιτούσαν σε τμήμα ένταξης (= Τ.Ε.) το σχολικό έτος 2013 - 2014. Στους
τρεις συμμετέχοντες δόθηκαν τα ψευδώνυμα «Ναρντίν», «Θαλής», «Ιούλιος». Σύμφωνα με 
τη γνωμάτευση από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι τρεις μαθητές αντιμετώπιζαν σημαντικές 
Μ.Δ. στην ανάγνωση, στην προφορική έκφραση και κατανόηση, είχαν περιορισμένο 
εκφραστικό λεξιλόγιο, δυσκολία στη συγκέντρωση, στη μνήμη, στην οργάνωση, στην
επεξεργασία και στην παραγωγή αυθόρμητου γραπτού λόγου. Από τις 11 ώρες που είχαν
φιλολογικά μαθήματα στο τμήμα γενικής παιδείας οι μαθητές έκαναν τις 6 στο Τ.Ε. Οι 
συγκεκριμένοι μαθητές επιλέχτηκαν γιατί προέρχονται από τις τρεις πολυπληθέστερες 
κατηγορίες παιδιών που φοιτούν στα Τ.Ε. (γενικές Μ.Δ., ειδικές και Διαταραχή 
Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα) και από οικογενειακό περιβάλλον «φτωχό 
σε ερεθίσματα» και ως εκ τούτου αποθαρρυντικό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων 
για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής τους αυτοαντίληψης.

Η έρευνα διεξήχθη σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε τετράωρη 
δομημένη και ημιδομημένη παρατήρηση  στο τμήμα γενικής παιδείας. Η παρατήρηση αυτή 
διενεργήθηκε με τη βοήθεια τριών πρωτοκόλλων, ένα για κάθε παιδί, στα οποία ήταν 
αποτυπωμένες δραστηριότητες και συμπεριφορές, που συχνά αναφέρονται από τους 
εκπαιδευτικούς ως «δυσλειτουργικές» στα πλαίσια της σχολικής τάξης. Στα πρωτόκολλα 
καταγράφηκε η συχνότητα εμφάνισης των συμπεριφορών αυτών και οι συνθήκες κάτω από 
τις οποίες αυτές εκδηλώνονταν. Παράλληλα παρατηρήθηκε η συμμετοχή των τριών μαθητών 
στη μαθησιακή διαδικασία (αυθόρμητη ή κατόπιν παραινέσεως της διδάσκουσας). 

Στη δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε τετράωρη διδακτική παρέμβαση στο Τ.Ε. κατά 
την οποία έγινε συμμετοχική παρατήρηση. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης οι μαθητές 
διδάχθηκαν με ρητό και οργανωμένο τρόπο κάποιες γνωστικές στρατηγικές κατανόησης στο 
πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης, ενώ παράλληλα καταγράφηκε η χρήση γνωστικών 
στρατηγικών κατανόησης από τα παιδιά με βάση την προφορική τους συμμετοχή σε τρία 
στάδια: στο προαναγνωστικό, στο αναγνωστικό και στο μετα-αναγνωστικό και 
παρατηρήθηκε η συμπεριφορά τους. Στο τέλος κάθε διδασκαλίας οι μαθητές εξετάστηκαν 
γραπτά σε τρία φύλλα αξιολόγησης, ένα για κάθε κείμενο, όπου καλούνταν να εφαρμόσουν 
τις διδαχθείσες στρατηγικές, έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο τους διευκόλυναν στη 
διαδικασία της μάθησης, στην κωδικοποίηση του προς εκμάθηση υλικού και στην ανάκλησή 
του.
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Τέλος στην τρίτη φάση πραγματοποιήθηκε ημιδομημένη ομαδική συνέντευξη με τους 
μαθητές του Τ.Ε. Η συνέντευξη είχε σκοπό να διερευνήσει, μέσα από τα λόγια των ίδιων των 
συμμετεχόντων, κατά πόσο η αύξηση της συμμετοχής τους στο μάθημα κατά τη διάρκεια της 
παρέμβασης και η επίδοσή τους στα φύλλα αξιολόγησης τόνωσε ή όχι την αυτοεκτίμησή 
τους και την αυτοαντίληψη τους για τις ακαδημαϊκές τους ικανότητές και δημιούργησε 
θετικά αισθήματα επιτυχίας σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία. 

3 Αποτελέσματα - Ευρήματα

3.1. Παρατήρηση στο τμήμα γενικής παιδείας

Με την παρατήρηση μέσα στο τμήμα γενικής παιδείας αξιολογήθηκε καλύτερα ο τρόπος
που λειτουργούσαν μέσα στο τμήμα αυτό και τα ιδιαίτερα μαθησιακά προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν οι τρεις μαθητές, γεγονός που με βοήθησε να διαλέξω τις συγκεκριμένες 
στρατηγικές που επέλεξα για την υλοποίηση της παρέμβασης στο Τ.Ε (δες 3.2.).
Συγκεκριμένα παρατήρησα ότι και οι τρεις δυσκολεύονταν να ενεργοποιήσουν την 
προηγούμενη γνώση τους και να περάσουν ομαλά από τη παλαιά στη νέα γνώση:
απογοητευόταν πολύ εύκολα και αποσυρόταν από τη μαθησιακή διαδικασία, αποφεύγοντας 
συστηματικά να εμπλακούν σ’ αυτήν μπροστά στην απειλή μιας πιθανής αποτυχημένης 
απάντησης (Ιούλιος), έδειχναν έλλειψη ενδιαφέροντος καθώς και προηγούμενες γνωστικές 
ελλείψεις (Θαλής), ενώ συχνά έδειχναν να μην έχουν καταλάβει τι ακριβώς ζητούσε κάθε 
φορά η διδάσκουσα (Ναρντίν).

Παράλληλα παρατηρήθηκαν και οι ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδήλωναν
κάποιες δυσλειτουργικές συμπεριφορές, οι οποίες φάνηκε να επηρεάζονται από τις 
αντιδράσεις των άλλων μαθητών και της διδάσκουσας, τη θέση του κάθε μαθητή (κοντά στο 
παράθυρο, στο τελευταίο θρανίο), τον διπλανό του και τη χρονική στιγμή του μαθήματος. 

3.2. Χρήση στρατηγικών, μαθησιακά αποτελέσματα και συμπεριφορά μαθητών κατά 
τη διάρκεια της παρέμβαση στο Τμήμα Ένταξης

Πίνακας 1: Χρήση στρατηγικών στο προαναγνωστικό στάδιο

Στρατηγικές στο προαναγνωστικό στάδιο Αναφορές
Ναρντίν Θαλής Ιούλιος

Αναγνώριση δομής αφηγηματικής ιστορίας 3 1 4
Χρησιμοποίηση τίτλου και αρχικές προσδοκίες

(Παραγωγή προβλέψεων. Διατύπωση λογικών υποθέσεων)
7 5 9

Οι τρεις μαθητές εξοικειώθηκαν πολύ γρήγορα με τις δυο προαναγνωστικές στρατηγικές 
που στόχο είχαν να τους προϊδεάσουν και να τους προδιαθέσουν θετικά για το περιεχόμενο 
του κειμένου που θα ακολουθούσε. Συγκεκριμένα οι τρεις μαθητές κατανόησαν τη δομή των 
κειμένων αφού κατάφεραν να ανακαλέσουν από μνήμης τις 5 ερωτήσεις του χάρτη μιας 
αφηγηματικής ιστορίας (Ποιος; Που; Πότε; Τι έγινε; Πως έληξε;), να εξηγήσουν τη 
χρησιμότητα της συγκεκριμένης δεξιότητας, να την εκτελέσουν και να την εφαρμόσουν στα 
τρία αφηγηματικά κείμενα, έστω και μία φορά ο καθένας. Η στρατηγική αυτή βοήθησε και 
τους τρεις να συνδέσουν και να οργανώσουν τις βασικές πληροφορίες των κειμένων. Η 
δεύτερη στρατηγική «ο τίτλος και κάποιες λέξεις κλειδιά που άντλησα από το κείμενο»
ενίσχυσε τη δημιουργία αρχικών προσδοκιών για το περιεχόμενο του κειμένου και συντέλεσε
στη βελτίωση της κατανόησης βοηθώντας τους τρεις μαθητές να θέσουν ένα σκοπό για την 

 
 

ανάγνωσή τους, εμπλέκοντάς τους ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία και 
ενεργοποιώντας το αναγνωστικό τους ενδιαφέρον. 

Πίνακας 2: Χρήση στρατηγικών στο αναγνωστικό στάδιο

Στρατηγικές στο αναγνωστικό στάδιο Αναφορές
Ναρντίν Θαλής Ιούλιος

Ανακάλυψη σημασίας άγνωστων λέξεων 8 9 10
Απαντήσεις σε ερωτήσεις ρητές 6 5 8

Πισωγυρίσματα  (Επιλεκτικό και επαναληπτικό διάβασμα) 5 7 5
Η ανακάλυψη της σημασίας βασικών άγνωστων λέξεων του κειμένου κατά τη διάρκεια 

της ανάγνωσης, εφαρμόστηκε με δυο κυρίως γνωστικές τακτικές, είτε μέσα από τα 
συμφραζόμενα είτε μέσα από την σημασιολογική ή δομική ανάλυση των λέξεων. Οι τρεις 
μαθητές δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου στην εφαρμογή της συγκεκριμένης στρατηγικής καθώς 
στο παρελθόν είχαμε κάνει πολλές ετυμολογικές ασκήσεις (σύνθεσης και παραγωγής 
λέξεων) και ανακάλυπταν με ευκολία τη σημασία κυριολεκτικών λέξεων και φράσεων, κάτι 
που δεν ίσχυε για τις μεταφορικές. Η στρατηγική αυτή συνέβαλε στη βελτίωση της
αναγνωστικής τους κατανόησης και αποτέλεσε ένα χρήσιμο εργαλείο αντιμετώπισης των 
λεξιλογικών τους ελλείψεων, αποτέλεσμα τόσο των μαθησιακών τους δυσκολιών όσο και 
του «φτωχού» σε λεξιλογικά ερεθίσματα οικογενειακού τους περιβάλλοντος. 

Γνωρίζοντας εκ των προτέρων οι μαθητές τις βασικές ερωτήσεις του κειμένου, οι οποίες 
δηλώνονταν ρητά μέσα στο κείμενο μπόρεσαν να εντοπίσουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων 
αυτών με μεγαλύτερη ευκολία σε σύγκριση με τα προηγούμενα μαθήματα τόσο στο Τ.Ε. όσο 
και στο τμήμα γενικής παιδείας, να επικεντρωθούν σε σχετικές πληροφορίες κατά τη 
διάρκεια της ανάγνωσης και να ρυθμίσουν την κατανόησή τους. Επειδή συχνά με την πρώτη 
ανάγνωση τους διέφευγαν αρκετές πληροφορίες διδάχθηκαν πως να γυρίζουν πίσω στο 
κείμενο που ανάγνωσαν, να κοιτάνε σε διαφορετικά τμήματα του και να εντοπίζουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες. Η διαδικασία αυτή, αφού ενισχύθηκε με τον εντοπισμό λέξεων 
- φράσεων κλειδιών που περιέχονταν στην ερώτηση και στην απάντησή της μέσα στο 
κείμενο, αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική καθώς τους βοήθησε ιδιαίτερα να απαντήσουν 
σε ερωτήσεις τους αποσπάσματος που μόλις διάβασαν. 

Πίνακας 3: Χρήση στρατηγικών στο μετα-αναγνωστικό στάδιο

Στρατηγικές στο μετα-αναγνωστικό στάδιο Αναφορές
Ναρντίν Θαλής Ιούλιος

Επαλήθευση υποθέσεων 3 4 2
Απαντήσεις σε ερωτήσεις κρυμμένες

Εξαγωγή συμπερασμάτων: Χαρακτηρισμός ηρώων
5 4 7

Απαντήσεις σε ερωτήσεις σιωπηρές
Εντοπισμός πρόθεσης συγγραφέα - Μήνυμα ιστορίας

1 1 3

Στο μετα-αναγνωστικό στάδιο οι γνωστικές στρατηγικές είχαν ως στόχο να βοηθήσουν τα 
παιδιά να περάσουν από την κυριολεκτική κατανόηση στη συμπερασματική δηλαδή σε 
υψηλότερα επίπεδα επεξεργασίας (ανάλυσης, σύνθεσης νοημάτων, συγκρίσεων και 
ερμηνειών). Μέσα από την επαλήθευση ή την αναθεώρηση των αρχικών υποθέσεων με το 
ακριβές περιεχόμενό του κειμένου οι τρεις μαθητές ενεργοποίησαν την προηγούμενη γνώση 
τους, γεγονός που συντέλεσε στην ομαλή μετάβαση από την παλαιά στη νέα γνώση και στην 
ευκολότερη ενσωμάτωση της νέας πληροφορίας στην παλιά. Η συγκεκριμένη στρατηγική 
υπήρξε αποτελεσματική ως προς το στόχο της που ήταν να διευκολύνει την αλληλεπίδρασή 
τους με το κείμενο, εμπλέκοντας τους ενεργητικά τους στη μαθησιακή διαδικασία και 
κινητοποιώντας περαιτέρω τη σκέψη τους.
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Τέλος στην τρίτη φάση πραγματοποιήθηκε ημιδομημένη ομαδική συνέντευξη με τους 
μαθητές του Τ.Ε. Η συνέντευξη είχε σκοπό να διερευνήσει, μέσα από τα λόγια των ίδιων των 
συμμετεχόντων, κατά πόσο η αύξηση της συμμετοχής τους στο μάθημα κατά τη διάρκεια της 
παρέμβασης και η επίδοσή τους στα φύλλα αξιολόγησης τόνωσε ή όχι την αυτοεκτίμησή 
τους και την αυτοαντίληψη τους για τις ακαδημαϊκές τους ικανότητές και δημιούργησε 
θετικά αισθήματα επιτυχίας σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία. 

3 Αποτελέσματα - Ευρήματα

3.1. Παρατήρηση στο τμήμα γενικής παιδείας

Με την παρατήρηση μέσα στο τμήμα γενικής παιδείας αξιολογήθηκε καλύτερα ο τρόπος
που λειτουργούσαν μέσα στο τμήμα αυτό και τα ιδιαίτερα μαθησιακά προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν οι τρεις μαθητές, γεγονός που με βοήθησε να διαλέξω τις συγκεκριμένες 
στρατηγικές που επέλεξα για την υλοποίηση της παρέμβασης στο Τ.Ε (δες 3.2.).
Συγκεκριμένα παρατήρησα ότι και οι τρεις δυσκολεύονταν να ενεργοποιήσουν την 
προηγούμενη γνώση τους και να περάσουν ομαλά από τη παλαιά στη νέα γνώση:
απογοητευόταν πολύ εύκολα και αποσυρόταν από τη μαθησιακή διαδικασία, αποφεύγοντας 
συστηματικά να εμπλακούν σ’ αυτήν μπροστά στην απειλή μιας πιθανής αποτυχημένης 
απάντησης (Ιούλιος), έδειχναν έλλειψη ενδιαφέροντος καθώς και προηγούμενες γνωστικές 
ελλείψεις (Θαλής), ενώ συχνά έδειχναν να μην έχουν καταλάβει τι ακριβώς ζητούσε κάθε 
φορά η διδάσκουσα (Ναρντίν).

Παράλληλα παρατηρήθηκαν και οι ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδήλωναν
κάποιες δυσλειτουργικές συμπεριφορές, οι οποίες φάνηκε να επηρεάζονται από τις 
αντιδράσεις των άλλων μαθητών και της διδάσκουσας, τη θέση του κάθε μαθητή (κοντά στο 
παράθυρο, στο τελευταίο θρανίο), τον διπλανό του και τη χρονική στιγμή του μαθήματος. 

3.2. Χρήση στρατηγικών, μαθησιακά αποτελέσματα και συμπεριφορά μαθητών κατά 
τη διάρκεια της παρέμβαση στο Τμήμα Ένταξης

Πίνακας 1: Χρήση στρατηγικών στο προαναγνωστικό στάδιο

Στρατηγικές στο προαναγνωστικό στάδιο Αναφορές
Ναρντίν Θαλής Ιούλιος

Αναγνώριση δομής αφηγηματικής ιστορίας 3 1 4
Χρησιμοποίηση τίτλου και αρχικές προσδοκίες

(Παραγωγή προβλέψεων. Διατύπωση λογικών υποθέσεων)
7 5 9

Οι τρεις μαθητές εξοικειώθηκαν πολύ γρήγορα με τις δυο προαναγνωστικές στρατηγικές 
που στόχο είχαν να τους προϊδεάσουν και να τους προδιαθέσουν θετικά για το περιεχόμενο 
του κειμένου που θα ακολουθούσε. Συγκεκριμένα οι τρεις μαθητές κατανόησαν τη δομή των 
κειμένων αφού κατάφεραν να ανακαλέσουν από μνήμης τις 5 ερωτήσεις του χάρτη μιας 
αφηγηματικής ιστορίας (Ποιος; Που; Πότε; Τι έγινε; Πως έληξε;), να εξηγήσουν τη 
χρησιμότητα της συγκεκριμένης δεξιότητας, να την εκτελέσουν και να την εφαρμόσουν στα 
τρία αφηγηματικά κείμενα, έστω και μία φορά ο καθένας. Η στρατηγική αυτή βοήθησε και 
τους τρεις να συνδέσουν και να οργανώσουν τις βασικές πληροφορίες των κειμένων. Η 
δεύτερη στρατηγική «ο τίτλος και κάποιες λέξεις κλειδιά που άντλησα από το κείμενο»
ενίσχυσε τη δημιουργία αρχικών προσδοκιών για το περιεχόμενο του κειμένου και συντέλεσε
στη βελτίωση της κατανόησης βοηθώντας τους τρεις μαθητές να θέσουν ένα σκοπό για την 

 
 

ανάγνωσή τους, εμπλέκοντάς τους ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία και 
ενεργοποιώντας το αναγνωστικό τους ενδιαφέρον. 

Πίνακας 2: Χρήση στρατηγικών στο αναγνωστικό στάδιο

Στρατηγικές στο αναγνωστικό στάδιο Αναφορές
Ναρντίν Θαλής Ιούλιος

Ανακάλυψη σημασίας άγνωστων λέξεων 8 9 10
Απαντήσεις σε ερωτήσεις ρητές 6 5 8

Πισωγυρίσματα  (Επιλεκτικό και επαναληπτικό διάβασμα) 5 7 5
Η ανακάλυψη της σημασίας βασικών άγνωστων λέξεων του κειμένου κατά τη διάρκεια 

της ανάγνωσης, εφαρμόστηκε με δυο κυρίως γνωστικές τακτικές, είτε μέσα από τα 
συμφραζόμενα είτε μέσα από την σημασιολογική ή δομική ανάλυση των λέξεων. Οι τρεις 
μαθητές δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου στην εφαρμογή της συγκεκριμένης στρατηγικής καθώς 
στο παρελθόν είχαμε κάνει πολλές ετυμολογικές ασκήσεις (σύνθεσης και παραγωγής 
λέξεων) και ανακάλυπταν με ευκολία τη σημασία κυριολεκτικών λέξεων και φράσεων, κάτι 
που δεν ίσχυε για τις μεταφορικές. Η στρατηγική αυτή συνέβαλε στη βελτίωση της
αναγνωστικής τους κατανόησης και αποτέλεσε ένα χρήσιμο εργαλείο αντιμετώπισης των 
λεξιλογικών τους ελλείψεων, αποτέλεσμα τόσο των μαθησιακών τους δυσκολιών όσο και 
του «φτωχού» σε λεξιλογικά ερεθίσματα οικογενειακού τους περιβάλλοντος. 

Γνωρίζοντας εκ των προτέρων οι μαθητές τις βασικές ερωτήσεις του κειμένου, οι οποίες 
δηλώνονταν ρητά μέσα στο κείμενο μπόρεσαν να εντοπίσουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων 
αυτών με μεγαλύτερη ευκολία σε σύγκριση με τα προηγούμενα μαθήματα τόσο στο Τ.Ε. όσο 
και στο τμήμα γενικής παιδείας, να επικεντρωθούν σε σχετικές πληροφορίες κατά τη 
διάρκεια της ανάγνωσης και να ρυθμίσουν την κατανόησή τους. Επειδή συχνά με την πρώτη 
ανάγνωση τους διέφευγαν αρκετές πληροφορίες διδάχθηκαν πως να γυρίζουν πίσω στο 
κείμενο που ανάγνωσαν, να κοιτάνε σε διαφορετικά τμήματα του και να εντοπίζουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες. Η διαδικασία αυτή, αφού ενισχύθηκε με τον εντοπισμό λέξεων 
- φράσεων κλειδιών που περιέχονταν στην ερώτηση και στην απάντησή της μέσα στο 
κείμενο, αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική καθώς τους βοήθησε ιδιαίτερα να απαντήσουν 
σε ερωτήσεις τους αποσπάσματος που μόλις διάβασαν. 

Πίνακας 3: Χρήση στρατηγικών στο μετα-αναγνωστικό στάδιο

Στρατηγικές στο μετα-αναγνωστικό στάδιο Αναφορές
Ναρντίν Θαλής Ιούλιος

Επαλήθευση υποθέσεων 3 4 2
Απαντήσεις σε ερωτήσεις κρυμμένες

Εξαγωγή συμπερασμάτων: Χαρακτηρισμός ηρώων
5 4 7

Απαντήσεις σε ερωτήσεις σιωπηρές
Εντοπισμός πρόθεσης συγγραφέα - Μήνυμα ιστορίας

1 1 3

Στο μετα-αναγνωστικό στάδιο οι γνωστικές στρατηγικές είχαν ως στόχο να βοηθήσουν τα 
παιδιά να περάσουν από την κυριολεκτική κατανόηση στη συμπερασματική δηλαδή σε 
υψηλότερα επίπεδα επεξεργασίας (ανάλυσης, σύνθεσης νοημάτων, συγκρίσεων και 
ερμηνειών). Μέσα από την επαλήθευση ή την αναθεώρηση των αρχικών υποθέσεων με το 
ακριβές περιεχόμενό του κειμένου οι τρεις μαθητές ενεργοποίησαν την προηγούμενη γνώση 
τους, γεγονός που συντέλεσε στην ομαλή μετάβαση από την παλαιά στη νέα γνώση και στην 
ευκολότερη ενσωμάτωση της νέας πληροφορίας στην παλιά. Η συγκεκριμένη στρατηγική 
υπήρξε αποτελεσματική ως προς το στόχο της που ήταν να διευκολύνει την αλληλεπίδρασή 
τους με το κείμενο, εμπλέκοντας τους ενεργητικά τους στη μαθησιακή διαδικασία και 
κινητοποιώντας περαιτέρω τη σκέψη τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
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Σε αντίθεση με τον Ιούλιο που δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα, ο Ναρντίν με τον Θαλή 
δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν τόσο σε ερωτήσεις κρυμμένες, οι απαντήσεις των οποίων 
δηλώνονταν στο κείμενο με υπονοούμενα ανάμεσα στις προτάσεις και στις παραγράφους,
όσο και σε ερωτήσεις σιωπηρές των οποίων οι απαντήσεις βρίσκονταν στη προηγούμενη 
γνώση τους όπως ήταν το μήνυμα που ήθελε να περάσει ο συγγραφέας στους αναγνώστες 
του. Παρόλα αυτά ανταποκρίθηκαν ως ένα βαθμό και οι τρεις. Συγκεκριμένα οι τρεις 
μαθητές παρότι ήταν σε θέση να αποδώσουν σωστά τους χαρακτηρισμούς στους ήρωες των 
κειμένων δυσκολεύτηκαν ωστόσο αρκετά να τους αιτιολογήσουν με γνώμονα τις πράξεις 
τους ενώ δυσκολεύτηκαν ακόμα περισσότερο να ενεργοποιήσουν την προηγούμενη σχετική 
τους γνώση, να τη συσχετίσουν με τις πληροφορίες του κειμένου και να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις κρυμμένες, όπως το μήνυμα του κειμένου.

Εν κατακλείδι (αναφορά στο 1ο ερευνητικό ερώτημα) μπορούμε να πούμε ότι, παρόλο 
που τα δύο τμήματα είναι δύσκολο να συγκριθούν, κυρίως εξαιτίας του μικρότερου αριθμού 
των παιδιών (άρα περισσότερος χρόνος για κάθε παιδί, λιγότερες ευκαιρίες διάσπασης) και 
της απουσίας διαφοροποιημένης διδασκαλίας, παρατηρήθηκε βελτίωση της αναγνωστικής 
κατανόησης και της ακαδημαϊκής επίδοσης των τριών μαθητών. Και οι τρεις μαθητές έμαθαν 
να χρησιμοποιούν τις στρατηγικές που διδάχθηκαν ικανοποιητικά αλλά σε διαφορετικό 
βαθμό ο καθένας, καθώς η συμμετοχή και των τριών παιδιών ήταν αυξημένη ποσοτικά και 
ποιοτικά κατά τη διάρκεια της παρέμβασης σε σχέση τόσο με τα μαθήματα που έκαναν στο 
τμήμα γενικής παιδείας όσο και με τα μαθήματα στο Τ.Ε. (με βάση την προηγούμενη μου 
εμπειρία με τους ίδιους μαθητές) παράλληλα οι επιδόσεις τους που σημείωσαν στα τρία αυτά 
φύλλα αξιολόγησης ήταν υψηλότερες απ’ ότι συνήθως σημείωναν σε αυτά τα μαθήματα.

Πίνακας 4: Μέσος όρος βαθμολογίας στα φύλλα αξιολόγησης πριν και κατά τη διάρκεια της παρέμβασης

Πριν την παρέμβαση Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης
Μ.Ο. Ναρντίν Οριακά κάτω από τη βάση 13/20

Μ.Ο. Θαλή Αρκετά κάτω από τη βάση 11/20
Μ.Ο. Ιούλιου Οριακά πάνω από τη βάση 15/20

H εν λόγω παρέμβαση παρότι ως πρωταρχικό της στόχο είχε την ενεργητικότερη εμπλοκή 
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3.3. Ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση (απόψεις συμμετεχόντων)
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στο 3ο ερευνητικό ερώτημα) υπήρξαν αλλαγές στην ακαδημαϊκή αυτοεικόνα (αυτοαντίληψη 
και αυτοεκτίμηση) των τριών  μαθητών, όπως αυτό φάνηκε μέσα από την ομολογούμενη από 
τους ίδιους ικανοποιητική συμμετοχή κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και καλή επίδοσή 
τους στα φύλλα αξιολόγησης, τη δημιουργία θετικότερων συναισθημάτων κατά την 

 
 

αναγνωστική διαδικασία (παρότι δε βελτιώθηκε η αναγνωστική τους ικανότητα) και τη 
διαφορά των αιτιακών αποδόσεων της ακαδημαϊκής τους επίδοσης.

Συγκεκριμένα τα αισθήματα τους κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης από αρνητικά 
(ανησυχία, ντροπή) μεταβλήθηκαν σε θετικά (άνεση, σιγουριά) γεγονός που το απέδωσαν 
στη χρήση γνωστικών στρατηγικών, στο ότι και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους 
αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα (Θαλής) και στη διάθεση περισσότερου χρόνου από 
την καθηγήτρια (Ναρντίν). Άξια λόγου στα πλαίσια της μικρής αυτής παρέμβασης είναι και 
η διαφορά των αιτιακών αποδόσεων της ακαδημαϊκής επιτυχίας των τριών μαθητών από 
εξωτερικούς και μη ελέγξιμούς παράγοντες (όπως οι επιλογές της καθηγήτριας όσον αφορά 
τα κείμενα και τις ερωτήσεις) σε εσωτερικούς και ελεγχόμενους από τους ίδιους, όπως η 
ικανότητα, η προσωπική προσπάθεια και η χρήση γνωστικών στρατηγικών. Η διαφορά αυτή
μπορεί να αποτελεί μία ένδειξη για πιθανή μελλοντική βελτίωση της μαθησιακής πορείας 
των τριών μαθητών. 

4 Συμπεράσματα (Αναστοχασμός  Έρευνας  Δράσης)

Έχοντας ολοκληρώσει την παρέμβαση που πραγματοποίησα μέσα στο Τ.Ε. μπορώ να πω 
ότι, σε σχέση με τους συμμαθητές τους στο τμήμα γενικής παιδείας, οι τρεις μαθητές της 
παρούσας έρευνας, εξαιτίας των σημαντικών μαθησιακών τους δυσκολιών, χρειάζονταν μια 
πιο δομημένη και στοχευμένη διδασκαλία, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και στα 
ατομικά χαρακτηριστικά τους, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν τις αναγνωστικές 
δεξιότητες τους, να υπερκεράσουν τις όποιες μαθησιακές τους δυσκολίες, για να φέρουν σε 
πέρας τις σχολικές τους εργασίες. Ο εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών με γνωστικές 
στρατηγικές κατανόησης συνέβαλε στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μου 
πρακτικής και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μου μέσα στην τάξη, όπως αυτό 
φάνηκε μέσα από τα θετικά αποτελέσματα της διδασκαλίας μου τόσο στο γνωστικό όσο και 
στο ψυχοσυναισθηματικό τομέα των τριών μαθητών.

Τα μεν μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι οι τρεις
μαθητές εκτέθηκαν σε πολλές δραστηριότητες πριν, κατά τη διάρκειά και μετά το τέλος της
ανάγνωσης, οι οποίες, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, συμβάλουν στη βελτίωση της 
ενεργητικής τους κατανόησης (Barksdale – Ladd, Thomas, 2000; Duke, Pearson, 2005; 
Greenleaf, Schoenbach, 2004; Jennifer et al., 2010; Pressley, Gaskins, 2006; Swanson, De la
Paz, 1998) οργανώνοντας τις πληροφορίες στο μυαλό τους και δημιουργώντας τις 
απαραίτητες μεταξύ τους συνδέσεις ώστε να μπορούν να τις ανακαλέσουν, όποτε αυτό τους 
ζητηθεί. Τα δε ψυχοσυναισθηματικά αποτελέσματα μπορούν να αποδοθούν στο ερευνητικό 
δεδομένο ότι η σχολική επίδοσή μπορεί να επηρεάσει την αυτοαντίληψη των μαθητών 
(Bandura, 1997; Valentine, Dubois, 2005).

H αξία της παρούσας έρευνας έγκειται στο ότι παρουσίασε τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
μαθητών με Μ.Δ., τον τρόπο που δραστηριοποιούνται μέσα στις σχολικές τάξεις ενώ 
παράλληλα παρείχε σημαντικές  πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι 
μαθητές αυτοί θα μπορούσαν να έχουν μια πιο ενεργητική και λειτουργική παρουσία μέσα 
στη σχολική τάξη. Τα αποτελέσματά της θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από τους 
εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι στο πλαίσιο της αναστοχαστικής 
τους πρακτικής και της διάχυσης καλών πρακτικών θα μπορούσαν να ενσωματώσουν τη 
ρητή διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης μέσα στη διδασκαλία των γνωστικών τους 
αντικειμένων, σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των κοινωνικών και μαθησιακών ανισοτήτων  
που παρατηρούνται στο μαθητικό πληθυσμό. Η ενσωμάτωση αυτή πιθανόν να διευκόλυνε τη 
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μαθητές παρότι ήταν σε θέση να αποδώσουν σωστά τους χαρακτηρισμούς στους ήρωες των 
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φύλλα αξιολόγησης ήταν υψηλότερες απ’ ότι συνήθως σημείωναν σε αυτά τα μαθήματα.
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μαθησιακή διαδικασία και να ενίσχυε την ακαδημαϊκή επίδοση και αυτοεκτίμηση του 
συνόλου των μαθητών της τάξης τους. Πρακτική που ίσως εν μέρει συνέβαλε στη μείωση 
του προβλήματος της σχολικής αποτυχίας των παιδιών που αντιμετωπίζουν Μ.Δ. και της 
σχολικής τους διαρροής από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Φυσικά τα παιδιά με Μ.Δ. τα επηρεάζει και ο ρόλος των σημαντικών άλλων και δεν είναι 
μόνο οι Μ.Δ. που δυσχεραίνουν τη μαθησιακή τους πορεία αλλά και άλλοι περιβαλλοντικοί 
παράμετροι, όπως οι στάσεις των γονιών και των δασκάλων και οι σχέσεις τους με τους 
συμμαθητές τους. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο σε μια μελλοντική έρευνα να διερευνηθεί 
περισσότερο το οικογενειακό, σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο των μαθητών με 
Μ.Δ. και ο τρόπος που αυτό επηρεάζει τη γλωσσική τους ανάπτυξη καθώς και την ευρύτερη 
μαθησιακή τους σχολική πορεία. Επιπλέον καθώς η έρευνα αυτή ήταν περιορισμένη σε 
έκταση και χρόνο προτείνεται να πραγματοποιηθεί περαιτέρω και πιο ενδελεχή έρευνα επί 
του συγκεκριμένου θέματος σε ένα μη διαχωριστικό πλαίσιο, όπως αυτό του τμήματος 
γενικής παιδείας, η οποία θα μπορέσει να μας δώσει πιο ασφαλή συμπεράσματα, που να 
μπορούν να γενικευτούν και σε διαφορετικές ομάδες μαθητών.
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μαθησιακή διαδικασία και να ενίσχυε την ακαδημαϊκή επίδοση και αυτοεκτίμηση του 
συνόλου των μαθητών της τάξης τους. Πρακτική που ίσως εν μέρει συνέβαλε στη μείωση 
του προβλήματος της σχολικής αποτυχίας των παιδιών που αντιμετωπίζουν Μ.Δ. και της 
σχολικής τους διαρροής από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Φυσικά τα παιδιά με Μ.Δ. τα επηρεάζει και ο ρόλος των σημαντικών άλλων και δεν είναι 
μόνο οι Μ.Δ. που δυσχεραίνουν τη μαθησιακή τους πορεία αλλά και άλλοι περιβαλλοντικοί 
παράμετροι, όπως οι στάσεις των γονιών και των δασκάλων και οι σχέσεις τους με τους 
συμμαθητές τους. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο σε μια μελλοντική έρευνα να διερευνηθεί 
περισσότερο το οικογενειακό, σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο των μαθητών με 
Μ.Δ. και ο τρόπος που αυτό επηρεάζει τη γλωσσική τους ανάπτυξη καθώς και την ευρύτερη 
μαθησιακή τους σχολική πορεία. Επιπλέον καθώς η έρευνα αυτή ήταν περιορισμένη σε 
έκταση και χρόνο προτείνεται να πραγματοποιηθεί περαιτέρω και πιο ενδελεχή έρευνα επί 
του συγκεκριμένου θέματος σε ένα μη διαχωριστικό πλαίσιο, όπως αυτό του τμήματος 
γενικής παιδείας, η οποία θα μπορέσει να μας δώσει πιο ασφαλή συμπεράσματα, που να 
μπορούν να γενικευτούν και σε διαφορετικές ομάδες μαθητών.
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Περίληψη
Η επίδραση των παραμυθιών στην παιδική ψυχή είναι καταλυτική, αφού τα 

παραμύθια εξάπτουν την παιδική φαντασία, διευκολύνουν την ανάπτυξη της 
συμβολικής σκέψης και της συναισθηματικής νοημοσύνης, ενώ παράλληλα 
εμπεριέχουν αξίες και αλήθειες και μεταφέρουν μηνύματα που έχουν διαχρονική 
ισχύ. Τα παραμύθια είναι στιγμές που θυμούνται οι μεγαλύτεροι μα και ζουν οι 
νεώτεροι. Τα συναντάμε σε διαφορετικές χώρες και διαφορετικούς λαούς, γιατί οι πιο 
όμορφες παραδόσεις της ανθρωπότητας έχουν περάσει στα πιο όμορφα παραμύθια. 
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την αξία των παραμυθιών καθώς και τον τρόπο που το 
παιδί μέσω αυτού επικοινωνεί, κοινωνικοποιείται, φαντάζεται, σκέφτεται, 
εκφράζεται. Το παραμύθι εξελίσσεται και συνεχίζει να επηρεάζει των ψυχισμό των 
παιδιών με ποικίλους τρόπους, όποτε αυτή η συνέπεια κρίνει την ύπαρξή του 
αναγκαία. 

1 Εισαγωγή
Ο Αϊνστάιν, όταν ρωτήθηκε από μία μητέρα για το τι θα μπορούσε να κάνει ώστε να 
γίνει ο γιος της εξυπνότερος, απάντησε περίπου ως εξής: «Διαβάζετέ του 
παραμύθια». Η μητέρα, που φάνηκε να μην έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένη από 
την απάντηση, ρώτησε τι άλλο θα μπορούσε να κάνει, αφού θα του έχει διαβάσει 
παραμύθια. Η απάντηση που πήρε, τότε, ήταν: «Διαβάστε του ακόμα περισσότερα 
παραμύθια!». Από αυτά που δείχνουν οι μελέτες γύρω από τη σημασία του 
παραμυθιού για το παιδί, φαίνεται πως η άποψη αυτή είναι αληθινή. Ένα παραμύθι 
έχει πάντα πολλές «αναγνώσεις», δηλαδή πολλά επίπεδα και οπτικές προσέγγισης 
που διευρύνουν, μεταξύ πολλών άλλων, την αντίληψη της πραγματικότητας ενός 
παιδιού. Το παραμύθι τις περισσότερες φορές πραγματεύεται και μιλά για τα πιο 
σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο, δηλαδή, για τη ζωή και το 
θάνατο, για τις διαφορές ανάμεσα στο καλό και στο κακό, με άλλα λόγια, για πολλές 
δυσκολίες και προκλήσεις που ο καθένας μας, ως άνθρωπος, πρόκειται να 
αντιμετωπίσει κάποια στιγμή στη ζωή του. Αυτό παρακινεί το παιδί να δημιουργήσει 
ένα δικό του κόσμο και να «τοποθετήσει» τις δικές του δυσκολίες και επιτυχίες, 
αποκτά δηλαδή εμπειρίες, μαθαίνει μόνο του να αντιμετωπίζει καταστάσεις και να 
αναπτύσσει τις δικές του άμυνες. Η αφετηρία της ιστορίας του παραμυθιού ξεκινά 
από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να μιλά και να αναπτύσσει πολιτισμό, αφού 
αποτελούν βασικό στοιχείο της λαογραφικής παράδοσης του κάθε τόπου. Εκφράζει 
τις ανησυχίες, τις πολιτισμικές και θρησκευτικές δοξασίες του εκάστοτε λαού, καθώς 
και την παράδοση του. Αν και το παραμύθι αποτυπώνεται λεκτικά ή γραπτά σε 
συγκεκριμένη περίοδο είναι διαχρονικό και κάθε φορά που διαβάζεται ή μεταφέρεται 

«περνάει» διαφορετικά μηνύματα και παρέχει στο παιδί διαφορετικές συνιστώσες για 
επεξεργασία.

 

2 Σώμα 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 
Η λέξη παραμύθι προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη, ανακούφιση, 

ενθάρρυνση και αργότερα έλαβε και τη σημασία της φανταστικής ιστορίας, η οποία 
αποσκοπούσε στο ίδιο αποτέλεσμα». Η λέξη παραμύθι είναι τόσο μακρινή όσο και η 
ιστορία μας. Τη συναντάμε στο ομηρικό ρήμα «παραμυθέομαι» με στη σημασία του 
συμβουλεύω. Στα κείμενα του Ηροδότου και του Πλάτωνα εμφανίζεται με την έννοια 
του παρηγορώ. 

Διάφορες θεωρίες διατυπώθηκαν σχετικά με την καταγωγή του παραμυθιού 
Πρώτη χρονικά μπορεί να θεωρηθεί εκείνη που οι αδελφοί Γκριμ έθεσαν στο δεύτερο 
τόμο της διάσημης συλλογής των λαϊκών παραμυθιών, συναγμένη από το στόμα του 
λαού, με τον τίτλο: Kinder und House-marsen(1815). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, 
που θα μπορούσε να ονομαστεί «μυθολογική θεωρία», τα παραμύθια είναι κατάλοιπα 
αρχαίων μύθων, άρα, όχι μόνο έργο της φαντασίας, αλλά και αποδεικτικό στοιχείο 
υψηλής ιστορικής αξίας. Η άποψη αυτή αν και στην αρχή έγινε αποδεχτή και 
υποστηρίχτηκε και από άλλους μελετητές, ξεπεράστηκε γρήγορα και αντικρούστηκε 
από άλλες. Μερικά χρόνια αργότερα εμφανίστηκε η λεγόμενη «ινδική θεωρία», 
διατυπωμένη από το Γερμανό ανατολιστή Τέοντορ Μπένφαυ, στη μακριά εισαγωγή 
της ινδικής μετάφρασης της Παντσατάντρα, της πιο παλιάς ινδικής συλλογής 
παραμυθιών. Κατά τον Μπένφαυ όλα τα παραμύθια είχαν την πρώτη κοινή τους 
καταγωγή στην Ινδία, από όπου διαδόθηκαν κατόπιν προς τη βόρεια Ασία και προς τη 
Δύση, είτε μέσω της προφορικής παράδοσης είτε μέσω μιας μακράς σειράς 
διαδοχικών μεταφράσεων στα περσικά, αραβικά, εβραϊκά, λατινικά και άλλων 
γλωσσών. Στη θεωρία αυτή αντιτάχτηκε η λεγόμενη «πολυγενετική» ή 
«ανθρωπολογική θεωρία» που διατύπωσαν οι Άγγλοι ανθρωπολόγοι Έντουαρτ 
Τάυλορ και Άντριου Λανγκ, οι οποίοι πρέσβευαν ότι η καταγωγή των παραμυθιών 
έπρεπε να αναζητηθεί στην ψυχική διανοητικότητα του πρωτόγονου ανθρώπου, ο 
οποίος, όπως το μικρό παιδί, βλέπει τη φύση, τον ήλιο, τα άστρα, τους ανέμους, σαν 
όντα με ψυχή. Επάνω σ’ αυτές τις αντιλήψεις βασίζονται οι μύθοι, των οποίων 
αποσπάσματα αποτελούν τα παραμύθια. Μια άλλη θεωρία, φροϋδικής έμπνευσης 
λεγόμενη και «ψυχαναλυτική»- υποστηρίζει την καταγωγή του παραμυθιού από το 
όνειρο. Άλλες θεωρίες συνδέονται επίσης με τη διανοητικότητα και τον κόσμο των 
πρωτόγονων, υποδείχνοντας στα διάφορα θέματα των παραμυθιών τα τελευταία ίχνη 
των αρχαίων μύθων ή σχετικών με την θρησκεία δοξασιών.

Ο κορυφαίος Αμερικανός παραμυθιολόγος Smith Thompson (1885-1976) 
χαρακτήρισε το παραμύθι ως «μια αφήγηση με κάποιο μήκος, η οποία εμπεριέχει 
διαδοχή μοτίβων ή επεισοδίων. Κινείται σε ένα πλαστό, χιμαιρικό κόσμο, χωρίς 
συγκεκριμένη τοπογραφική αναφορά και χωρίς κάποια συγκεκριμένη αναφορά σε 
πρόσωπο». Το παραμύθι μπορεί να θεωρηθεί ως «μια πράξη αυθεντικής ποιητικής 
ενόρασης», ως «αρχέτυπο της ανθρώπινης αφηγηματικής τέχνης». Την ποιητικότητα 
του παραμυθιού τονίζουν, μεταξύ άλλων, οι περίφημοι σχολιαστές των Grimm, 
Johannes Bolte και Georg Polivka: «Με τη λέξη παραμύθι  εννοούμε μια διήγηση 
δημιουργημένη με ποιητική φαντασία, παρμένη ιδιαίτερα από τον κόσμο του 
μαγικού, μιαν ιστορία του θαύματος που δεν εξαρτάται από τους όρους της 
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εκφράζεται. Το παραμύθι εξελίσσεται και συνεχίζει να επηρεάζει των ψυχισμό των 
παιδιών με ποικίλους τρόπους, όποτε αυτή η συνέπεια κρίνει την ύπαρξή του 
αναγκαία. 

1 Εισαγωγή
Ο Αϊνστάιν, όταν ρωτήθηκε από μία μητέρα για το τι θα μπορούσε να κάνει ώστε να 

γίνει ο γιος της εξυπνότερος, απάντησε περίπου ως εξής: «Διαβάζετέ του 
παραμύθια». Η μητέρα, που φάνηκε να μην έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένη από 
την απάντηση, ρώτησε τι άλλο θα μπορούσε να κάνει, αφού θα του έχει διαβάσει 
παραμύθια. Η απάντηση που πήρε, τότε, ήταν: «Διαβάστε του ακόμα περισσότερα 
παραμύθια!». Από αυτά που δείχνουν οι μελέτες γύρω από τη σημασία του 
παραμυθιού για το παιδί, φαίνεται πως η άποψη αυτή είναι αληθινή. Ένα παραμύθι 
έχει πάντα πολλές «αναγνώσεις», δηλαδή πολλά επίπεδα και οπτικές προσέγγισης 
που διευρύνουν, μεταξύ πολλών άλλων, την αντίληψη της πραγματικότητας ενός 
παιδιού. Το παραμύθι τις περισσότερες φορές πραγματεύεται και μιλά για τα πιο 
σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο, δηλαδή, για τη ζωή και το 
θάνατο, για τις διαφορές ανάμεσα στο καλό και στο κακό, με άλλα λόγια, για πολλές 
δυσκολίες και προκλήσεις που ο καθένας μας, ως άνθρωπος, πρόκειται να 
αντιμετωπίσει κάποια στιγμή στη ζωή του. Αυτό παρακινεί το παιδί να δημιουργήσει 
ένα δικό του κόσμο και να «τοποθετήσει» τις δικές του δυσκολίες και επιτυχίες, 
αποκτά δηλαδή εμπειρίες, μαθαίνει μόνο του να αντιμετωπίζει καταστάσεις και να 
αναπτύσσει τις δικές του άμυνες. Η αφετηρία της ιστορίας του παραμυθιού ξεκινά 
από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να μιλά και να αναπτύσσει πολιτισμό, αφού 
αποτελούν βασικό στοιχείο της λαογραφικής παράδοσης του κάθε τόπου. Εκφράζει 
τις ανησυχίες, τις πολιτισμικές και θρησκευτικές δοξασίες του εκάστοτε λαού, καθώς 
και την παράδοση του. Αν και το παραμύθι αποτυπώνεται λεκτικά ή γραπτά σε 
συγκεκριμένη περίοδο είναι διαχρονικό και κάθε φορά που διαβάζεται ή μεταφέρεται 

«περνάει» διαφορετικά μηνύματα και παρέχει στο παιδί διαφορετικές συνιστώσες για 
επεξεργασία.

 

2 Σώμα 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 
Η λέξη παραμύθι προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη, ανακούφιση, 

ενθάρρυνση και αργότερα έλαβε και τη σημασία της φανταστικής ιστορίας, η οποία 
αποσκοπούσε στο ίδιο αποτέλεσμα». Η λέξη παραμύθι είναι τόσο μακρινή όσο και η 
ιστορία μας. Τη συναντάμε στο ομηρικό ρήμα «παραμυθέομαι» με στη σημασία του 
συμβουλεύω. Στα κείμενα του Ηροδότου και του Πλάτωνα εμφανίζεται με την έννοια 
του παρηγορώ. 

Διάφορες θεωρίες διατυπώθηκαν σχετικά με την καταγωγή του παραμυθιού 
Πρώτη χρονικά μπορεί να θεωρηθεί εκείνη που οι αδελφοί Γκριμ έθεσαν στο δεύτερο 
τόμο της διάσημης συλλογής των λαϊκών παραμυθιών, συναγμένη από το στόμα του 
λαού, με τον τίτλο: Kinder und House-marsen(1815). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, 
που θα μπορούσε να ονομαστεί «μυθολογική θεωρία», τα παραμύθια είναι κατάλοιπα 
αρχαίων μύθων, άρα, όχι μόνο έργο της φαντασίας, αλλά και αποδεικτικό στοιχείο 
υψηλής ιστορικής αξίας. Η άποψη αυτή αν και στην αρχή έγινε αποδεχτή και 
υποστηρίχτηκε και από άλλους μελετητές, ξεπεράστηκε γρήγορα και αντικρούστηκε 
από άλλες. Μερικά χρόνια αργότερα εμφανίστηκε η λεγόμενη «ινδική θεωρία», 
διατυπωμένη από το Γερμανό ανατολιστή Τέοντορ Μπένφαυ, στη μακριά εισαγωγή 
της ινδικής μετάφρασης της Παντσατάντρα, της πιο παλιάς ινδικής συλλογής 
παραμυθιών. Κατά τον Μπένφαυ όλα τα παραμύθια είχαν την πρώτη κοινή τους 
καταγωγή στην Ινδία, από όπου διαδόθηκαν κατόπιν προς τη βόρεια Ασία και προς τη 
Δύση, είτε μέσω της προφορικής παράδοσης είτε μέσω μιας μακράς σειράς 
διαδοχικών μεταφράσεων στα περσικά, αραβικά, εβραϊκά, λατινικά και άλλων 
γλωσσών. Στη θεωρία αυτή αντιτάχτηκε η λεγόμενη «πολυγενετική» ή 
«ανθρωπολογική θεωρία» που διατύπωσαν οι Άγγλοι ανθρωπολόγοι Έντουαρτ 
Τάυλορ και Άντριου Λανγκ, οι οποίοι πρέσβευαν ότι η καταγωγή των παραμυθιών 
έπρεπε να αναζητηθεί στην ψυχική διανοητικότητα του πρωτόγονου ανθρώπου, ο 
οποίος, όπως το μικρό παιδί, βλέπει τη φύση, τον ήλιο, τα άστρα, τους ανέμους, σαν 
όντα με ψυχή. Επάνω σ’ αυτές τις αντιλήψεις βασίζονται οι μύθοι, των οποίων 
αποσπάσματα αποτελούν τα παραμύθια. Μια άλλη θεωρία, φροϋδικής έμπνευσης 
λεγόμενη και «ψυχαναλυτική»- υποστηρίζει την καταγωγή του παραμυθιού από το 
όνειρο. Άλλες θεωρίες συνδέονται επίσης με τη διανοητικότητα και τον κόσμο των 
πρωτόγονων, υποδείχνοντας στα διάφορα θέματα των παραμυθιών τα τελευταία ίχνη 
των αρχαίων μύθων ή σχετικών με την θρησκεία δοξασιών.

Ο κορυφαίος Αμερικανός παραμυθιολόγος Smith Thompson (1885-1976) 
χαρακτήρισε το παραμύθι ως «μια αφήγηση με κάποιο μήκος, η οποία εμπεριέχει 
διαδοχή μοτίβων ή επεισοδίων. Κινείται σε ένα πλαστό, χιμαιρικό κόσμο, χωρίς 
συγκεκριμένη τοπογραφική αναφορά και χωρίς κάποια συγκεκριμένη αναφορά σε 
πρόσωπο». Το παραμύθι μπορεί να θεωρηθεί ως «μια πράξη αυθεντικής ποιητικής 
ενόρασης», ως «αρχέτυπο της ανθρώπινης αφηγηματικής τέχνης». Την ποιητικότητα 
του παραμυθιού τονίζουν, μεταξύ άλλων, οι περίφημοι σχολιαστές των Grimm, 
Johannes Bolte και Georg Polivka: «Με τη λέξη παραμύθι  εννοούμε μια διήγηση 
δημιουργημένη με ποιητική φαντασία, παρμένη ιδιαίτερα από τον κόσμο του 
μαγικού, μιαν ιστορία του θαύματος που δεν εξαρτάται από τους όρους της 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
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πραγματικής ζωής, και την ακούνε με ευχαρίστηση μεγάλοι και μικροί, έστω και αν
δεν τη θεωρούν πιστευτή». Είναι δηλαδή φανερό ότι όλοι οι ορισμοί που δόθηκαν 
κατά καιρούς για το παραμύθι, παρά τις επιμέρους διαφορές τους, υπογραμμίζουν τα 
στοιχεία του «μαγικού και υπερφυσικού, του απίθανου και απίστευτου 
περιεχομένου». Υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη παραμυθιών στην αρχαία 
Αίγυπτο ήδη από τον 13ο αι. π.Χ. Φαίνεται ότι το παραμύθι έχει αναπτυχθεί στο 
σύνολο σχεδόν των πολιτισμών. Ο Dieckmann, επισήμανε τον τεράστιο όγκο των 
παραμυθιών που εμφανίζονται στα διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα διά μέσου των 
αιώνων και κατέληξε στη διαπίστωση ότι «φαίνεται να είναι ψυχολογική 
αναγκαιότητα η δημιουργία παραμυθιών και απίθανων ιστοριών και η μετάδοσή τους 
από τη μια γενιά στην άλλη». Όμως, αν και τα παραμύθια εμφανίζονται σε τόσο 
διαφορετικά χρονικά και πολιτισμικά πλαίσια, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι 
έχουν περισσότερες ομοιότητες μεταξύ τους, παρά διαφορές. Έχουν περάσει από 
γενιά σε γενιά και έχουν τονώσει το ενδιαφέρον και έχουν θερμάνει τις καρδιές των 
ανθρώπων από την αρχή της ιστορίας.

Όσον αφορά τα παιδιά, τα παραμύθια «αποτελούν από τα πιο σημαντικά 
πολιτισμικά και κοινωνικά γεγονότα της ζωής τους, λειτουργώντας ως μέσα 
κοινωνικοποίησης και εκπολιτισμού. Τα παιδικά παραμύθια προμηθεύουν τα παιδιά 
με νέες εμπειρίες για διάφορα γεγονότα που μπορεί να συναντήσουν στην 
πραγματική ζωή, τους παρέχουν νέες πληροφορίες, τους επεξηγούν θέματα που τους 
προκαλούν περιέργεια και εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Με άλλα λόγια, τα βιβλία εισάγουν τους 
αναγνώστες τους στον κόσμο που ζουν και δρουν ως αγγελιαφόροι από τον έξω 
κόσμο. Είναι γεγονός ότι τα παραμύθια έχουν τις ρίζες τους στην πραγματική ζωή και 
αντανακλούν την κουλτούρα από την οποία προέρχονται. Έτσι τα παραμύθια 
βοηθούν το παιδί να εμπλουτίσει τις εμπειρίες του από η ζωή, να δει τη ζωή μέσα από 
τα μάτια των άλλων και το εισάγουν στον κόσμο των αγνώστων.

Ο διαπρεπής Αυστριακός παιδοψυχολόγος και ψυχαναλυτής Bruno M. 
Bettelheim (1976), υποστήριξε ότι τα παραμύθια, εκτός του ότι διεγείρουν το μυαλό 
του παιδιού και συντελούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, συνάμα το 
προμηθεύουν με τρόπους αντιμετώπισης των εσωτερικών προβλημάτων του και των 
ανησυχιών του. Επιπλέον, τα παραμύθια, αναμειγνύοντας την πραγματικότητα με τη 
φαντασία, ενισχύουν την πρωτοβουλία των παιδιών και την ικανότητά τους για 
αυτονομία με πιο αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι οι καθημερινές εμπειρίες της ζωής 
από μόνες τους. Το στοιχείο της φαντασίας επιτρέπει στο συγγραφέα του παραμυθιού 
να εξερευνήσει πολλές όψεις του σύγχρονου κόσμου και των προβλημάτων του και, 
συνεπώς, να προσφέρει στους αναγνώστες του μια εμπειρία πνευματικής και 
συναισθηματικής περιπέτειας. Το παραμύθι μεταφέρει τα παιδιά σε έναν κόσμο 
θαυμαστό, τα τέρπει και ταυτόχρονα τα διδάσκει, διεγείρει τη φαντασία τους, 
αναπτύσσει αβίαστα τη συναισθηματικότητά τους, αναπτύσσει την προσοχή και τη 
μνήμη τους. Ανοίγει νέους δρόμους στη σκέψη των παιδιών και συνάμα τα διδάσκει, 
χωρίς εμφανή διδακτισμό, ώστε να αποτελεί ένα από τα καλύτερα μέσα κοινωνικής 
αγωγής (Μαλαφάντης, 2011, σ. 254).

Η Fiona Collins υποστηρίζει ότι «Τα παραμύθια, σε όλη τους την ποικιλία, 
είναι θεμελιώδους σημασίας για τη ζωή μας». Ήδη από τη βρεφική ηλικία τα παιδιά 
μυούνται και διδάσκονται παραμύθια από τους ενήλικες, οι οποίοι γνωρίζουν 
σιωπηρά ότι μέσω των παραμυθιών τα παιδιά θα είναι σε θέση να αποκτήσουν 
αίσθηση του κόσμου. 

Συνεπώς, τα παραμύθια και οι μικρές ιστορίες εισάγουν τα παιδιά στην 
πραγματικότητα, τα προμηθεύουν με τις πρώτες ύλες για να κατασκευάσουν τον 

κόσμο και τον εαυτό τους, για να οδηγηθούν στη δημιουργία. Κανένα δημιουργικό 
άτομο δεν μπορεί να οδηγηθεί στη δημιουργία χωρίς να έχει προηγούμενη εμπειρία ή 
γνώση, κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει μέσα στο κενό ή από το κενό. Εξάλλου το 
παραμύθι αποτελεί και την πρώτη επαφή του παιδιού με τη λογοτεχνία, μια 
λογοτεχνία που μας συναρπάζει κατά τα πρώτα χρόνια μας και τροφοδοτεί τον πόθο 
μας για το θαυμαστό. Και ασφαλώς τα παραμύθια διαθέτουν απεριόριστες 
παραστατικές δυνατότητες, τις οποίες μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εκμεταλλευθούν 
σε παιχνίδια ρόλων, παραστάσεις παραμυθιών, εικαστικές αναπαραστάσεις κ.ο.κ. 
(Μαλαφάντης, 2011, σ. 254-269.)

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Το παραμύθι είναι μια φτιαχτή ιστορία, µια τεχνητά καµωµένη διήγηση µε 

στόχο να δοθούν κάποια μηνύματα, να καλλιεργηθούν στάσεις, να αναπτυχθούν 
τρόποι σκέψης, να χαλιναγωγηθούν ορμές και να οριοθετηθούν αβίαστα 
συμπεριφορές. Χρησιμοποιεί αρκετά την υπερβολή και την επανάληψη σαν μέσα 
έκφρασης, στοχεύει στη συνείδηση των παιδιών γιατί πραγματεύεται καθημερινά 
προβλήματα µε λογοτεχνική μορφή.

Τα παραμύθια παίζουν σημαντικό ρόλο στον ψυχισμό των παιδιών και στη 
καλλιέργειά του γιατί εμπεριέχουν στοιχεία και χαρακτήρες µε τα οποία το παιδί 
ταυτίζεται και μέσα από τα οποία εκφράζει και διαχειρίζεται ασυνείδητα κομμάτια 
του ψυχισμού του. Το παραμύθι, επειδή είναι ένας κόσμος φανταστικός, δημιουργεί 
το περιθώριο στα παιδιά να αφεθούν σε κομμάτια του ψυχισμού τους που έξω από το 
παραμύθι μπορεί να φαντάζουν απειλητικά ή απίθανα. Για παράδειγμα, το «τέρας» 
του εκάστοτε παραμυθιού μπορεί να είναι ένας χαρακτήρας µε τον οποίο ένα 
θυμωμένο παιδί να ταυτιστεί για να εκτονώσει το θυμό του. Εξίσου, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει αυτό το χαρακτήρα για να προβάλλει επάνω του τα στοιχεία κάποιου 
προσώπου απ’ την πραγματική του ζωή, προσώπου που εμφανίζεται στο παιδί ως 
απειλητικό.

Μέσα από το παραμύθι και τη φαντασία λοιπόν, δίνεται η δυνατότητα στο 
παιδί να παλέψει µε το «τέρας» και να το νικήσει, κάτι που δεν θα μπορούσε ίσως να 
κάνει στην καθημερινότητά του. Δεν είναι τυχαίο που στη φαντασία καταφεύγουν 
εντονότερα παιδιά µε δυσκολία να βάλουν τα συναισθήματά τους ξεκάθαρα σε 
λέξεις, είτε γιατί έχουν λεκτικές δυσκολίες, είτε γιατί θα τους ήταν συναισθηματικά 
δύσκολο να μιλήσουν µε ειλικρίνεια για το πώς αισθάνονται. 

Τα παραμύθια λειτουργούν βάσει των προβολικών μηχανισμών του 
ανθρώπινου ψυχισμού, των διαδικασιών δηλαδή μέσα από τις οποίες κανείς 
προβάλλει σε µια ιστορία στοιχεία από τη δική του ζωή και τον εσωτερικό του 
κόσμο. Μέσω αυτής της διαδικασίας προκύπτουν και ταυτίσεις µε τους ήρωες των 
παραμυθιών ή µε τα γεγονότα όπως διαδραματίζονται σε αυτά. Το παιδί ενδέχεται να 
ταυτιστεί και µε το τέλος μιας ιστορίας ή να θελήσει να την αλλάξει. Συνήθως, οι 
αλλαγές σε ένα παραμύθι που θέλει να κάνει το παιδί, η έντονη συμπάθειά του και 
προσκόλληση σε µια ιστορία ή αντίστοιχα η απέχθειά του γι’ αυτή μαρτυρούν 
στοιχεία από τον ψυχισμό του παιδιού αλλά και τη ζωή του. Αν το παιδί, για 
παράδειγμα, στις ιστορίες µε τα τρία γουρουνάκια σχολιάζει στη μαμά τους ότι αυτά 
δεν καταφέρνουν να προστατευτούν από τον κακό λύκο, ή µαλώνουν συνέχεια 
μεταξύ τους, ή ότι ο κακός λύκος είναι ισχυρότερος των καλύτερών τους 
προσπαθειών, τότε αυτό το παιδί µάλλον εκφράζει εσωτερικές ανασφάλειες είτε όσον 
αφορά τη συνεργασία του και συνύπαρξή του µε άλλα παιδάκια ή τα αδέλφια του, 
είτε την ευνουχιστική και απειλητική παρουσία ενός ατόμου στην οικογένεια ή στο 
σχολείο, είτε βέβαια έναν ιδιαίτερα εύθραυστο ψυχισμό µε εντονότατες ανασφάλειες 
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πραγματικής ζωής, και την ακούνε με ευχαρίστηση μεγάλοι και μικροί, έστω και αν
δεν τη θεωρούν πιστευτή». Είναι δηλαδή φανερό ότι όλοι οι ορισμοί που δόθηκαν 
κατά καιρούς για το παραμύθι, παρά τις επιμέρους διαφορές τους, υπογραμμίζουν τα 
στοιχεία του «μαγικού και υπερφυσικού, του απίθανου και απίστευτου 
περιεχομένου». Υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη παραμυθιών στην αρχαία 
Αίγυπτο ήδη από τον 13ο αι. π.Χ. Φαίνεται ότι το παραμύθι έχει αναπτυχθεί στο 
σύνολο σχεδόν των πολιτισμών. Ο Dieckmann, επισήμανε τον τεράστιο όγκο των 
παραμυθιών που εμφανίζονται στα διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα διά μέσου των 
αιώνων και κατέληξε στη διαπίστωση ότι «φαίνεται να είναι ψυχολογική 
αναγκαιότητα η δημιουργία παραμυθιών και απίθανων ιστοριών και η μετάδοσή τους 
από τη μια γενιά στην άλλη». Όμως, αν και τα παραμύθια εμφανίζονται σε τόσο 
διαφορετικά χρονικά και πολιτισμικά πλαίσια, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι 
έχουν περισσότερες ομοιότητες μεταξύ τους, παρά διαφορές. Έχουν περάσει από 
γενιά σε γενιά και έχουν τονώσει το ενδιαφέρον και έχουν θερμάνει τις καρδιές των 
ανθρώπων από την αρχή της ιστορίας.

Όσον αφορά τα παιδιά, τα παραμύθια «αποτελούν από τα πιο σημαντικά 
πολιτισμικά και κοινωνικά γεγονότα της ζωής τους, λειτουργώντας ως μέσα 
κοινωνικοποίησης και εκπολιτισμού. Τα παιδικά παραμύθια προμηθεύουν τα παιδιά 
με νέες εμπειρίες για διάφορα γεγονότα που μπορεί να συναντήσουν στην 
πραγματική ζωή, τους παρέχουν νέες πληροφορίες, τους επεξηγούν θέματα που τους 
προκαλούν περιέργεια και εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Με άλλα λόγια, τα βιβλία εισάγουν τους 
αναγνώστες τους στον κόσμο που ζουν και δρουν ως αγγελιαφόροι από τον έξω 
κόσμο. Είναι γεγονός ότι τα παραμύθια έχουν τις ρίζες τους στην πραγματική ζωή και 
αντανακλούν την κουλτούρα από την οποία προέρχονται. Έτσι τα παραμύθια 
βοηθούν το παιδί να εμπλουτίσει τις εμπειρίες του από η ζωή, να δει τη ζωή μέσα από 
τα μάτια των άλλων και το εισάγουν στον κόσμο των αγνώστων.

Ο διαπρεπής Αυστριακός παιδοψυχολόγος και ψυχαναλυτής Bruno M. 
Bettelheim (1976), υποστήριξε ότι τα παραμύθια, εκτός του ότι διεγείρουν το μυαλό 
του παιδιού και συντελούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, συνάμα το 
προμηθεύουν με τρόπους αντιμετώπισης των εσωτερικών προβλημάτων του και των 
ανησυχιών του. Επιπλέον, τα παραμύθια, αναμειγνύοντας την πραγματικότητα με τη 
φαντασία, ενισχύουν την πρωτοβουλία των παιδιών και την ικανότητά τους για 
αυτονομία με πιο αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι οι καθημερινές εμπειρίες της ζωής 
από μόνες τους. Το στοιχείο της φαντασίας επιτρέπει στο συγγραφέα του παραμυθιού 
να εξερευνήσει πολλές όψεις του σύγχρονου κόσμου και των προβλημάτων του και, 
συνεπώς, να προσφέρει στους αναγνώστες του μια εμπειρία πνευματικής και 
συναισθηματικής περιπέτειας. Το παραμύθι μεταφέρει τα παιδιά σε έναν κόσμο 
θαυμαστό, τα τέρπει και ταυτόχρονα τα διδάσκει, διεγείρει τη φαντασία τους, 
αναπτύσσει αβίαστα τη συναισθηματικότητά τους, αναπτύσσει την προσοχή και τη 
μνήμη τους. Ανοίγει νέους δρόμους στη σκέψη των παιδιών και συνάμα τα διδάσκει, 
χωρίς εμφανή διδακτισμό, ώστε να αποτελεί ένα από τα καλύτερα μέσα κοινωνικής 
αγωγής (Μαλαφάντης, 2011, σ. 254).

Η Fiona Collins υποστηρίζει ότι «Τα παραμύθια, σε όλη τους την ποικιλία, 
είναι θεμελιώδους σημασίας για τη ζωή μας». Ήδη από τη βρεφική ηλικία τα παιδιά 
μυούνται και διδάσκονται παραμύθια από τους ενήλικες, οι οποίοι γνωρίζουν 
σιωπηρά ότι μέσω των παραμυθιών τα παιδιά θα είναι σε θέση να αποκτήσουν 
αίσθηση του κόσμου. 

Συνεπώς, τα παραμύθια και οι μικρές ιστορίες εισάγουν τα παιδιά στην 
πραγματικότητα, τα προμηθεύουν με τις πρώτες ύλες για να κατασκευάσουν τον 

κόσμο και τον εαυτό τους, για να οδηγηθούν στη δημιουργία. Κανένα δημιουργικό 
άτομο δεν μπορεί να οδηγηθεί στη δημιουργία χωρίς να έχει προηγούμενη εμπειρία ή 
γνώση, κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει μέσα στο κενό ή από το κενό. Εξάλλου το 
παραμύθι αποτελεί και την πρώτη επαφή του παιδιού με τη λογοτεχνία, μια 
λογοτεχνία που μας συναρπάζει κατά τα πρώτα χρόνια μας και τροφοδοτεί τον πόθο 
μας για το θαυμαστό. Και ασφαλώς τα παραμύθια διαθέτουν απεριόριστες 
παραστατικές δυνατότητες, τις οποίες μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εκμεταλλευθούν 
σε παιχνίδια ρόλων, παραστάσεις παραμυθιών, εικαστικές αναπαραστάσεις κ.ο.κ. 
(Μαλαφάντης, 2011, σ. 254-269.)

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Το παραμύθι είναι μια φτιαχτή ιστορία, µια τεχνητά καµωµένη διήγηση µε 

στόχο να δοθούν κάποια μηνύματα, να καλλιεργηθούν στάσεις, να αναπτυχθούν 
τρόποι σκέψης, να χαλιναγωγηθούν ορμές και να οριοθετηθούν αβίαστα 
συμπεριφορές. Χρησιμοποιεί αρκετά την υπερβολή και την επανάληψη σαν μέσα 
έκφρασης, στοχεύει στη συνείδηση των παιδιών γιατί πραγματεύεται καθημερινά 
προβλήματα µε λογοτεχνική μορφή.

Τα παραμύθια παίζουν σημαντικό ρόλο στον ψυχισμό των παιδιών και στη 
καλλιέργειά του γιατί εμπεριέχουν στοιχεία και χαρακτήρες µε τα οποία το παιδί 
ταυτίζεται και μέσα από τα οποία εκφράζει και διαχειρίζεται ασυνείδητα κομμάτια 
του ψυχισμού του. Το παραμύθι, επειδή είναι ένας κόσμος φανταστικός, δημιουργεί 
το περιθώριο στα παιδιά να αφεθούν σε κομμάτια του ψυχισμού τους που έξω από το 
παραμύθι μπορεί να φαντάζουν απειλητικά ή απίθανα. Για παράδειγμα, το «τέρας» 
του εκάστοτε παραμυθιού μπορεί να είναι ένας χαρακτήρας µε τον οποίο ένα 
θυμωμένο παιδί να ταυτιστεί για να εκτονώσει το θυμό του. Εξίσου, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει αυτό το χαρακτήρα για να προβάλλει επάνω του τα στοιχεία κάποιου 
προσώπου απ’ την πραγματική του ζωή, προσώπου που εμφανίζεται στο παιδί ως 
απειλητικό.

Μέσα από το παραμύθι και τη φαντασία λοιπόν, δίνεται η δυνατότητα στο 
παιδί να παλέψει µε το «τέρας» και να το νικήσει, κάτι που δεν θα μπορούσε ίσως να 
κάνει στην καθημερινότητά του. Δεν είναι τυχαίο που στη φαντασία καταφεύγουν 
εντονότερα παιδιά µε δυσκολία να βάλουν τα συναισθήματά τους ξεκάθαρα σε 
λέξεις, είτε γιατί έχουν λεκτικές δυσκολίες, είτε γιατί θα τους ήταν συναισθηματικά 
δύσκολο να μιλήσουν µε ειλικρίνεια για το πώς αισθάνονται. 

Τα παραμύθια λειτουργούν βάσει των προβολικών μηχανισμών του 
ανθρώπινου ψυχισμού, των διαδικασιών δηλαδή μέσα από τις οποίες κανείς 
προβάλλει σε µια ιστορία στοιχεία από τη δική του ζωή και τον εσωτερικό του 
κόσμο. Μέσω αυτής της διαδικασίας προκύπτουν και ταυτίσεις µε τους ήρωες των 
παραμυθιών ή µε τα γεγονότα όπως διαδραματίζονται σε αυτά. Το παιδί ενδέχεται να 
ταυτιστεί και µε το τέλος μιας ιστορίας ή να θελήσει να την αλλάξει. Συνήθως, οι 
αλλαγές σε ένα παραμύθι που θέλει να κάνει το παιδί, η έντονη συμπάθειά του και 
προσκόλληση σε µια ιστορία ή αντίστοιχα η απέχθειά του γι’ αυτή μαρτυρούν 
στοιχεία από τον ψυχισμό του παιδιού αλλά και τη ζωή του. Αν το παιδί, για 
παράδειγμα, στις ιστορίες µε τα τρία γουρουνάκια σχολιάζει στη μαμά τους ότι αυτά 
δεν καταφέρνουν να προστατευτούν από τον κακό λύκο, ή µαλώνουν συνέχεια 
μεταξύ τους, ή ότι ο κακός λύκος είναι ισχυρότερος των καλύτερών τους 
προσπαθειών, τότε αυτό το παιδί µάλλον εκφράζει εσωτερικές ανασφάλειες είτε όσον 
αφορά τη συνεργασία του και συνύπαρξή του µε άλλα παιδάκια ή τα αδέλφια του, 
είτε την ευνουχιστική και απειλητική παρουσία ενός ατόμου στην οικογένεια ή στο 
σχολείο, είτε βέβαια έναν ιδιαίτερα εύθραυστο ψυχισμό µε εντονότατες ανασφάλειες 
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επιβίωσης, που, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει ένα άρρωστο ή µε άλλους 
τρόπους ευάλωτο παιδί.

Και οι ιστορίες αυτές καθαυτές παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη του ψυχισμού. 
Εκεί βέβαια το παιδί έχει και μεγαλύτερη επιλογή υλικού για ανάγνωση και οι 
επιλογές του θα συντελέσουν µε διαφορετικό τρόπο στη διαμόρφωση του εσωτερικού 
του κόσμου. Και πάλι μιλάμε για µια δυναμική διαδικασία μεταξύ ιστορίας και 
αναγνώστη, για µια εσωτερική συνομιλία που λαμβάνει χώρα σιωπηλά κατά την ώρα 
της ανάγνωσης αλλά και ύστερα, όταν το παιδί θα φέρει στο νου του το περιεχόμενο 
της εκάστοτε ιστορίας που το έχει ελκύσει.

Όλοι οι μεγάλοι ψυχαναλυτές θα Βέβαια η ανάγνωση του παραμυθιού 
καθοδηγεί την ψυχική εξέλιξη των παιδιών, όχι όμως τόσο σαν στεγνή ανάγνωση 
μιας ιστορίας που το παιδί ενδέχεται να κάνει και µόνο του, αλλά κυρίως σαν µία 
δυναμική διαδικασία. Ειδικά στην περίοδο που η ικανότητα του παιδιού να δια- βάσει 
από µόνο του είναι από ανύπαρκτη έως περιορισμένη, το βασικό ρόλο παίζει η 
αφήγηση και η σχέση µε αυτόν που αφηγείται το παραμύθι, το τελετουργικό του 
παραμυθιού δηλαδή. Σε μεγαλύτερες όμως ηλικίες, όπου το παιδί μπορεί να διαβάσει 
µόνο του ιστορίες, συνήθως όμως διηγήματα ή νουβέλες, και βέβαια είχαν να πουν 
ότι τα παραμύθια αλληλεπιδρούν µε τον ψυχισμό των παιδιών για να τον τονώσουν, 
να τον ερεθίσουν, να προσφέρουν υλικό µε το οποίο το παιδί θα σχετιστεί µε έναν 
τρόπο ασφαλή. Με το «ασφαλή», εννοούμε ότι το παιδί στο παραμύθι μπορεί να 
ταυτιστεί µε το χειρότερο ήρωα, µε τον πιο αδικημένο, µε τον ομορφότερο, τον 
πλουσιότερο ή τον φτωχότερο, και να φανταστεί ό, τι θέλει σε σχέση µε αυτήν την 
ταύτιση, χωρίς να απειλείται από το εξωτερικό περιβάλλον. Όπως θα έλεγε 
πιθανότατα ο Γουίνικοτ, µέσω του παραμυθιού δημιουργείται ένα μεταβατικό τοπίο 
που δεν είναι ακριβώς προϊόν μοναχά της φαντασίας του παιδιού αλλά ούτε και 
αποκλειστικά προϊόν της πραγματικότητας. Είναι ένα τοπίο στο οποίο μπορεί να 
λάβει χώρα ο συναισθηματικός πειραματισμός χωρίς την απειλή των κυρώσεων για 
τα αρνητικά σενάρια, ούτε και της κοροϊδίας για τα ευφάνταστα. Το παιδί μπορεί να 
είναι και να κάνει ό, τι θέλει μέσα σε ένα παραμύθι, αλλά, το κυριότερο, να συν-
δεθεί και να «παίξει» µε τον αφηγητή του. Ο Γιούνγκ επίσης θα µας έλεγε πως μέσα 
από τα παραμύθια το παιδί γνωρίζει αναλυτικότερα και πάλι σε ένα περιβάλλον 
ασφάλειας τα «αρχέτυπα» σχήματα που κουβαλάει εν αγνοία του στην ψυχή του, 
όπως την κακιά μάγισσα που ισοδυναμεί µε την απειλητική μητέρα, τον δράκο, που 
μπορεί να εκφράζει έναν ευνουχίστηκα πατέρα, τον γέρο σοφό, που μπορεί να είναι 
το πρότυπο ενός καλού παππού, τα τρία γουρουνάκια, που είναι τα αδέλφια και οι 
συνάνθρωποί µας.

Ο Φρόυντ μίλησε επί μακρόν για την ανάγκη και χρησιμότητα 
συρματοποίησης συναισθημάτων μέσα από ιστορίες, θρησκείες, σχήματα και 
αντικείμενα. Εξάλλου ο ίδιος ήταν φανατικός συλλέκτης αγαλματιδίων τα οποία 
συμβόλιζαν γι’ αυτόν πράγματα του εσωτερικού του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο που 
όντας γνώστης των αρχαίων τραγωδιών (κατά ένα τρόπο παραμυθιών) άντλησε από 
αυτές υλικό για να συμβολοποιήσει και να εκφράσει τις σκέψεις του γύρω από τους 
οικογενειακούς συνδέσμους. Βέβαια, ο Φρόϋντ θα έλεγε πως δεν ήταν η τραγωδία 
που ξύπνησε σε εκείνον αλλά και σε όλους τους ανθρώπους συναισθήματα που δεν 
προϋπήρχαν, παρά τα ανθρώπινα αυτά συναισθήματα πίεσαν για έκφραση δια μέσου 
των αιώνων θεμελιωδών υπαρξιακών και ψυχολογικών προβληματικών µε τις οποίες 
έχει καταπιαστεί ο άνθρωπος. Με αυτή την έννοια, τα παραμύθια απεικονίζουν 
αρχέτυπα χαρακτήρων, συμπεριφορών και καταστάσεων που έχουν απασχολήσει την 
ανθρώπινη ψυχή από την απαρχή της ύπαρξής της. Γι’ αυτό και η επαναλαμβανόμενη 
επαφή µε αυτά ξυπνάει ενδεχομένως «κοιμισμένα» κομμάτια του ψυχισμού και τα 
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επιβίωσης, που, για παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει ένα άρρωστο ή µε άλλους 
τρόπους ευάλωτο παιδί.

Και οι ιστορίες αυτές καθαυτές παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη του ψυχισμού. 
Εκεί βέβαια το παιδί έχει και μεγαλύτερη επιλογή υλικού για ανάγνωση και οι 
επιλογές του θα συντελέσουν µε διαφορετικό τρόπο στη διαμόρφωση του εσωτερικού 
του κόσμου. Και πάλι μιλάμε για µια δυναμική διαδικασία μεταξύ ιστορίας και 
αναγνώστη, για µια εσωτερική συνομιλία που λαμβάνει χώρα σιωπηλά κατά την ώρα 
της ανάγνωσης αλλά και ύστερα, όταν το παιδί θα φέρει στο νου του το περιεχόμενο 
της εκάστοτε ιστορίας που το έχει ελκύσει.

Όλοι οι μεγάλοι ψυχαναλυτές θα Βέβαια η ανάγνωση του παραμυθιού 
καθοδηγεί την ψυχική εξέλιξη των παιδιών, όχι όμως τόσο σαν στεγνή ανάγνωση 
μιας ιστορίας που το παιδί ενδέχεται να κάνει και µόνο του, αλλά κυρίως σαν µία 
δυναμική διαδικασία. Ειδικά στην περίοδο που η ικανότητα του παιδιού να δια- βάσει 
από µόνο του είναι από ανύπαρκτη έως περιορισμένη, το βασικό ρόλο παίζει η 
αφήγηση και η σχέση µε αυτόν που αφηγείται το παραμύθι, το τελετουργικό του 
παραμυθιού δηλαδή. Σε μεγαλύτερες όμως ηλικίες, όπου το παιδί μπορεί να διαβάσει 
µόνο του ιστορίες, συνήθως όμως διηγήματα ή νουβέλες, και βέβαια είχαν να πουν 
ότι τα παραμύθια αλληλεπιδρούν µε τον ψυχισμό των παιδιών για να τον τονώσουν, 
να τον ερεθίσουν, να προσφέρουν υλικό µε το οποίο το παιδί θα σχετιστεί µε έναν 
τρόπο ασφαλή. Με το «ασφαλή», εννοούμε ότι το παιδί στο παραμύθι μπορεί να 
ταυτιστεί µε το χειρότερο ήρωα, µε τον πιο αδικημένο, µε τον ομορφότερο, τον 
πλουσιότερο ή τον φτωχότερο, και να φανταστεί ό, τι θέλει σε σχέση µε αυτήν την 
ταύτιση, χωρίς να απειλείται από το εξωτερικό περιβάλλον. Όπως θα έλεγε 
πιθανότατα ο Γουίνικοτ, µέσω του παραμυθιού δημιουργείται ένα μεταβατικό τοπίο 
που δεν είναι ακριβώς προϊόν μοναχά της φαντασίας του παιδιού αλλά ούτε και 
αποκλειστικά προϊόν της πραγματικότητας. Είναι ένα τοπίο στο οποίο μπορεί να 
λάβει χώρα ο συναισθηματικός πειραματισμός χωρίς την απειλή των κυρώσεων για 
τα αρνητικά σενάρια, ούτε και της κοροϊδίας για τα ευφάνταστα. Το παιδί μπορεί να 
είναι και να κάνει ό, τι θέλει μέσα σε ένα παραμύθι, αλλά, το κυριότερο, να συν-
δεθεί και να «παίξει» µε τον αφηγητή του. Ο Γιούνγκ επίσης θα µας έλεγε πως μέσα 
από τα παραμύθια το παιδί γνωρίζει αναλυτικότερα και πάλι σε ένα περιβάλλον 
ασφάλειας τα «αρχέτυπα» σχήματα που κουβαλάει εν αγνοία του στην ψυχή του, 
όπως την κακιά μάγισσα που ισοδυναμεί µε την απειλητική μητέρα, τον δράκο, που 
μπορεί να εκφράζει έναν ευνουχίστηκα πατέρα, τον γέρο σοφό, που μπορεί να είναι 
το πρότυπο ενός καλού παππού, τα τρία γουρουνάκια, που είναι τα αδέλφια και οι 
συνάνθρωποί µας.

Ο Φρόυντ μίλησε επί μακρόν για την ανάγκη και χρησιμότητα 
συρματοποίησης συναισθημάτων μέσα από ιστορίες, θρησκείες, σχήματα και 
αντικείμενα. Εξάλλου ο ίδιος ήταν φανατικός συλλέκτης αγαλματιδίων τα οποία 
συμβόλιζαν γι’ αυτόν πράγματα του εσωτερικού του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο που 
όντας γνώστης των αρχαίων τραγωδιών (κατά ένα τρόπο παραμυθιών) άντλησε από 
αυτές υλικό για να συμβολοποιήσει και να εκφράσει τις σκέψεις του γύρω από τους 
οικογενειακούς συνδέσμους. Βέβαια, ο Φρόϋντ θα έλεγε πως δεν ήταν η τραγωδία 
που ξύπνησε σε εκείνον αλλά και σε όλους τους ανθρώπους συναισθήματα που δεν 
προϋπήρχαν, παρά τα ανθρώπινα αυτά συναισθήματα πίεσαν για έκφραση δια μέσου 
των αιώνων θεμελιωδών υπαρξιακών και ψυχολογικών προβληματικών µε τις οποίες 
έχει καταπιαστεί ο άνθρωπος. Με αυτή την έννοια, τα παραμύθια απεικονίζουν 
αρχέτυπα χαρακτήρων, συμπεριφορών και καταστάσεων που έχουν απασχολήσει την 
ανθρώπινη ψυχή από την απαρχή της ύπαρξής της. Γι’ αυτό και η επαναλαμβανόμενη 
επαφή µε αυτά ξυπνάει ενδεχομένως «κοιμισμένα» κομμάτια του ψυχισμού και τα 

καλεί να έρθουν στη επιφάνεια για να πλουτίσουν το παιδί και τον ψυχισμό του αλλά 
και να συμβάλλουν στην διαχείριση των εσωτερικών του συναισθημάτων.

Η διαφορά του παραμυθιού από το ψέμα, όπως είπε και ο γνωστός σουηδός 
σκηνοθέτης Ίνγκµαρ Μπέργκµαν, είναι ότι το παραμύθι μπορεί συχνά να παραπέμπει 
σε φανταστικές καταστάσεις αλλά γίνεται γέφυρα µε την πραγματικότητα, ενώ το 
ψέμα την αποφεύγει. Το παιδί διεισδύοντας μέσα στον κόσμο των παραμυθιών 
βοηθιέται στο να αντιληφθεί τη λειτουργία της κοινωνίας µε τις αντιξοότητες και τις 
κοινωνικές της ανισότητες ώστε να προετοιμαστεί σωστά για την προσαρμογή του 
στην κοινωνία των ενηλίκων και των ασυνειδήτων συναισθηματικών συγκρούσεων. 
Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα δε διαφέρουν καθόλου από παλαιότερα 
συστήματα αναφορικά µε τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλουν για να εξεύρουν 
νέες αποδοτικότερες μεθοδολογίες, προσεγγίσεις και νέα μέσα μάθησης και αγωγής. 
Σε αυτή τους την προσπάθεια και αναζήτηση δεν μπόρεσαν όμως ποτέ να 
αποχωριστούν μερικές παραδοσιακές προσεγγίσεις που παραμένουν σταθερά στην 
πρώτη γραμμή (ανάγνωση, διήγηση, αφήγηση, εξιστόρηση, διάλογος, παραμύθι,..), 
στις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών αλλά και στις πρώτες προτιμήσεις των 
παιδιών. Αυτές οι «παραδοσιακές», αλλά ταυτόχρονα διαχρονικές και πάντα 
αποδεκτές προσεγγίσεις υιοθετούνται χωρίς πολύ προβληματισμό και άντεξαν στο 
χρόνο και επεβλήθησαν γιατί ακριβώς οι αποδέκτες, δηλαδή τα παιδιά, τις αγάπησαν.

Τα παιδιά µε την ψυχοσύνθεσή τους, τις αναπτυξιακές ιδιαιτερότητές τους και 
τις αντιδράσεις τους στις μεθοδολογίες αυτές επέβαλαν τρόπους διδασκαλίας γιατί 
υπέδειξαν ότι η μάθηση, η γνώση, η αγωγή θα πρέπει να έχουν παιδοκεντρικό 
χαρακτήρα, µε το παιδί να παίρνει και ρόλο και ευθύνη και να αποκτά έτσι κίνητρο. 
«Αν δε θέλω δε μαθαίνω», τόσο απλό είναι το μήνυμα των παιδιών και των 
οποιονδήποτε μαθητών μικρών ή μεγάλων. Αποτελεί, λοιπόν, βασική αρχή το ότι η 
διάθεση του παιδιού, ο ενθουσιασμός του, το ενδιαφέρον του, το κίνητρο του για το 
αντικείμενο μελέτης είναι αποφασιστικοί παράγοντες για να μάθει , να εκπαιδευτεί 
και εναπόκειται σε µας να τους αξιοποιήσουμε και να τους εκμεταλλευτούμε για να 
επιτύχουμε τους στόχους µας και τις προσπάθειες µας για διάπλαση χαρακτήρα και 
σωστή ανάπτυξη του κάθε μαθητή, του κάθε παιδιού. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι 
αποδεδειγμένα, µε επιστημονικές διαδικασίες, έχει πια εμπεδωθεί η αρχή ότι γενικά 
οι μεθοδολογίες που επιτυγχάνουν, σαν εργαλεία μάθησης, είναι αυτές που 
δημιουργούν συναισθήματα στα παιδιά, κεντρίζουν το μυαλό τους, προκαλούν τη 
νόησή τους, διεγείρουν τη φαντασία τους. Τα συναισθήματα, η φαντασία και η νόηση 
αλληλοστηρίζονται και εμπλουτίζονται διαρκώς και αμοιβαία µε 
αποτελεσματικότητα και επιτυχία. Έχει κατ’ επανάληψη λεχθεί και επιστημονικά 
στηριχθεί ότι το κίνητρο είναι ο πιο ισχυρός συνεργός της μάθησης. Έχει επίσης 
εμπεδωθεί στους εκπαιδευτικούς και γονείς ότι η αφήγηση μιας ιστορίας, ενός 
παραμυθιού μπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον ενός παιδιού µόνο αν το διασκεδάζει 
και αν κεντρίζει την περιέργειά του (Μπρούνο Μπετελχάιµ). Το παιδί ζητά ξανά και 
ξανά να ακούει την ίδια ιστορία γιατί, οι ιστορίες και ιδιαίτερα τα παραμύθια έχουν 
µια μαγική διάσταση, είναι έργα τέχνης και διαθέτουν πανέμορφο, πολυδιάστατο 
πλούτο, σαγηνεύουν και μαγεύουν. Βασισμένοι λοιπόν στην απλή αλλά αποδεκτή και 
αποτελεσματική αρχή του «αυτό µου αρέσει και θέλω να το ακούσω» γίνεται εδώ µια 
προσπάθεια να δοθούν εξηγήσεις, σκέψεις και εισηγήσεις για το παραμύθι που τόσο 
πολύ αγαπήθηκε, συνεχίζει να αγαπιέται και θα συνεχίσει να αγαπιέται από μικρούς 
και μεγάλους γιατί αποδεδειγμένα συναρπάζει, ενθουσιάζει, κεντρίζει το μυαλό.

Στο παραμύθι το παιδί ζει έντονα και έχει προσωπική εκτίμηση της 
κατάστασης, παρακολουθεί την εξέλιξη και έκβαση του παραμυθιού, γίνεται µέλος 
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του παραμυθιού, συγκεντρώνεται, συνδέεται ψυχικά µε τον αφηγητή, πολλές φορές 
συμμετέχει και ακόμη λύνει απορίες κατά την εξέλιξη του μύθου. 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
Το παραμύθι συγκινεί και ψυχαγωγεί όλους τους λαούς της Γης, από τα 

πανάρχαια χρόνια. Στις ιστορίες τους συναντάμε τα πιο απίθανα και απίστευτα 
γεγονότα.

Οι προτάσεις που ξεκινούν ένα παραμύθι, «Ήταν µια φορά και ένα καιρό», 
μεταφέρουν το παιδί σε ένα κόσμο μαγικό, φανταστικό παρασέρνοντας μαζί τους σε 
ένα ταξίδι εξωπραγματικό. Το ταξίδι αυτό μέσα στο φανταστικό και το 
εξωπραγματικό δεν αφήνει το παιδί να σκεφτεί ότι το αφορούν άμεσα όλα αυτά, ή το 
απειλούν. Οι ήρωες των παραμυθιών είναι απλοί και αδύναμοι άνθρωποι, χωρίς 
ταλέντα. Στην ουσία τα παραμύθια αφηγούνται την παιδική ηλικία ενός παιδιού μέχρι 
και την ενηλικίωσή του και αφηγούνται όλες τις περιπέτειες που περιλαμβάνει αυτή η 
ηλικία. Ο ήρωας προχωρεί µόνος του για κάποιο χρονικό διάστημα, µόνο όμως 
νοιώθει και το παιδί στη σημερινή κοινωνία που ζούμε.

Η επαφή του παιδιού µε τη φύση, όπως ένα δέντρο, ένα ζώο στα οποία νοιώθει 
πιο κοντά το παιδί, βοηθά τον ήρωα να βρει τον δρόμο του. Τα παραμύθια 
επιβεβαιώνουν το παιδί ότι μπορεί να είναι κυνηγημένο όμως όπως στα παραμύθια 
έτσι και αυτό θα βρει τον δρόμο του στην πορεία της ζωής, θα βρει την βοήθεια που 
έχει ανάγκη, καθώς το παιδί παρηγορείται µε τα τεχνάσματα του «Κοντορεβιθούλη», 
τη μεταμόρφωση του «Ασχημόπαπου», την περιπέτεια της «Χάνσεν και Γκρέτελ», 
την επιμονή της «Σταχτοπούτας». Τα παιδιά που είναι ήρωες στα παραμύθια μπορούν 
να αποδείξουν στα παιδιά που διαβάζουν ένα παραμύθι ή που ακούν, ότι όλα τα 
προβλήματα τους μπορούν να λυθούν µε μαγικό τρόπο, ακόμα κι αν αυτό φαντάζει 
µακρινό ή ακατόρθωτο. Συγχρόνως τα Παραμύθια εξασκούν τη φαντασία του 
παιδιού, όταν αυτό θα προσπαθήσει να το μεταφέρει µε τον δικό του τρόπο στα 
κοντινά του πρόσωπα. 

Η γοητεία του παραμυθιού βρίσκεται στον τρόπο που εκείνο αποκαλύπτει την 
εσωτερική µας φύση, µε τις άπειρες ηθικές, ψυχικές και πνευματικές της 
δυνατότητες. Είναι η αναζήτηση για το νόημα της ζωής. Η υπόθεση είναι διάφορες 
παραλλαγές του τρόπου µε τον οποίο ο ήρωας ή η ηρωίδα αντιμετωπίζουν μεγάλες 
δυνάμεις. Οι δοκιμασίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του ατόμου, μέχρι να 
πετύχει την προσωπική του ολοκλήρωση και μετά την οριστική του πραγμάτωση 
μέσα στην ένωση. Τα παραμύθια που μεγαλώσαμε μαζί τους µας βάζουν σε ένα 
κόσμο φανταστικό, ονειρικό, μαγικό µας κάνουν ένα µε τον ήρωα ή την ηρωίδα, µας 
γεμίζουν µε εικόνες και χρώματα και µας ταξιδεύουν σε τόπους μυστικούς, μαγικούς 
που για να τους ανακαλύψουμε χρειαζόμαστε το μαγικό ραβδάκι. «......και ζήσαν 
αυτοί καλά και εμείς καλύτερα» Δεν ξεγελούν, έτσι, το παιδί ότι η αιώνια ζωή είναι 
δυνατή, υποδεικνύουν όμως ταυτόχρονα ότι ο µόνος τρόπος να ανακουφιστούμε από 
τον πόνο στη γη είναι η δημιουργία ενός ικανοποιητικού δεσμού µε κάποιον άλλο. 
Αυτός ο δεσμός μπορεί να νικήσει το φόβο του θανάτου.

 

3 Συμπεράσματα 

Ουσιαστικά το παραμύθι επιτρέπει στον αναγνώστη να ταυτιστεί με “αρχέτυπες” 
καταστάσεις και εμπειρίες, όπως η σύγκρουση καλού και κακού, η διαφορά μεταξύ 
θάρρους κι δειλίας και η χρησιμοποίησης εξυπνάδας σαν όπλο ενάντια στη δύναμη. 
Αυτή η ταύτιση και η συμμετοχή βοηθούν στην εξαφάνιση αισθημάτων απομόνωσης και 

μοναξιάς, στα οποία οι άνθρωποι είναι τόσο ευάλωτοι, κάνοντας τους να αισθάνονται 
μέρη ενός μεγάλου συνόλου. Το ευτυχισμένο τέλος στην ιστορία δίνει στον αναγνώστη 
το ευχάριστο συναίσθημα ότι αυτό το σύνολο είναι ευτυχισμένο (Cooper, 1998). 
Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως οι σημαντικότερες επιπτώσεις των 
παραμυθιών στο παιδί είναι  να διευρύνουν τον κόσμο εμπειριών του παιδιού, δίνοντάς 
του, ταυτόχρονα και με έναν φυσικό και αβίαστο τρόπο, σημαντικές πληροφορίες για την 
πολιτισμική του κληρονομιά. Τροφοδοτούν και εξελίσσουν τη φαντασία που χωρίς
αυτήν δεν είναι δυνατόν να προκύψει κάτι καινούργιο και δημιουργικό. Εμπλουτίζουν το 
λεξιλόγιο του παιδιού, ενισχύουν την αφηγηματική του ικανότητα και γενικότερα τη 
δυνατότητα έκφρασής του. Ενδυναμώνουν το αίσθημα της ενσυναίσθησης καθώς και την 
ικανότητα συγκέντρωσης του παιδιού. Το δεύτερο είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδιαίτερα με 
παιδιά που έχουν δυσκολίες διάσπασης προσοχής ή/και υπερκινητικότητας. Επιπλέον, 
διασκεδάζουν και δίνουν την ευκαιρία στο παιδί να έρθει σε επαφή και να διαχειρίζεται 
πολλά και έντονα συναισθήματα. Δείχνουν τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης 
διαφόρων δύσκολων καταστάσεων και καλλιεργούν βασικές ηθικές αξίες και αρχές.

Πλήθος μελετών και ερευνών έχουν καταδείξει την ανάγκη διδασκαλίας του 
παραμυθιού στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση. Η επίδραση του 
παραμυθιού είναι αποδεδειγμένη, εκτός από τη γνωστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη 
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και στην ανάπτυξη της 
δημιουργικής και κριτικής σκέψης τους οπότε ας προσπαθήσουμε να αποκομίσουμε 
και να εκμαιέυσουμε ότι περισσότερο μπορούμε από αυτά.
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Περίληψη

Η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί μια εμπρόθετη, δυναμική και επίπονη γλωσσική, 
γνωσιακή, κοινωνική και συναισθηματική διαδικασία επίλυσης προβλήματος που απαιτεί από τους 
μαθητές-συγγραφείς τη συνορχήστρωση πολλών δεξιοτήτων και υπο-δεξιοτήτων. Παράλληλα, 
έρευνες αποδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο και τη σημασία των συναισθημάτων κατά τη 
συγγραφική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, το άγχος που σχετίζεται με την παραγωγή γραπτού 
λόγου έχει επιπτώσεις τόσο στα κίνητρα και στην επιθυμία για εμπλοκή με τη συγγραφική 
διαδικασία όσο και στις επιδόσεις των μαθητών-συγγραφέων. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι 
ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μιας διδακτικής παρέμβασης σε μαθητές Γ΄ τάξης 
δημοτικού προκειμένου να διαπιστωθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ της ποιότητας του γραπτού λόγου 
και των επιπέδων άγχους των μαθητών κατά τη συγγραφική διαδικασία. Η διδακτική παρέμβαση 
έγινε μέσω της γνωσιακής μαθητείας και στα πλαίσια της φθίνουσας καθοδήγησης. Στην έρευνα 
πήραν μέρος τρία τμήματα Γ΄ τάξης δημοτικού εκ των οποίων τα δύο αποτέλεσαν την πειραματική 
ομάδα και το τρίτο την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν αλληλεπίδραση 
μεταξύ της ποιότητας του γραπτού λόγου και των επιπέδων καταστασιακού άγχους των μαθητών-
συγγραφέων. 

Λέξεις κλειδιά: παραγωγή γραπτού λόγου, άγχος, διδακτική παρέμβαση  

1 Εισαγωγή 

Οι δύο βασικές προσεγγίσεις παραγωγής γραπτού λόγου, η κοινωνιο-γνωσιακή και η 
κοινωνικο-πολιτισμική, υποστηρίζουν πως η συγγραφή επικοινωνιακών κειμένων αποτελεί μια 
ιδιαίτερα απαιτητική και επίπονη εμπρόθετη γνωσιακή διαδικασία κατασκευής νοήματος, η 
αποτελεσματικότητα της οποίας εξαρτάται τόσο από ατομικούς παράγοντες όσο και από το 
κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα. Πιο συγκεκριμένα, οι 
μαθητές-συγγραφείς καλούνται να εμπλέξουν και να συνδυάσουν γλωσσικές, γνωσιακές, 
μεταγλωσσικές, μεταγνωσιακές, οπτικοκινητικές και επικοινωνιακές γνώσεις και δεξιότητες, 
συναισθήματα, κίνητρα, στάσεις και πεποιθήσεις αλληλεπιδρώντας με συγκεκριμένα κάθε φορά 
στενότερα και ευρύτερα κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικά επικοινωνιακά πλαίσια, αλλά και με τα 
υπόλοιπα μέλη αυτών των πλαισίων, τα μέσα και τα εργαλεία τους.

Επιπλέον, η αδιάρρηκτη σχέση νοητικής διαδικασίας και κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικού 
πλαισίου, την οποία τόνισε ο Vygotsky, επηρέασε και την έρευνα για τον γραμματισμό. Έτσι, στο 

πλαίσιο προσέγγισης του γραμματισμού ως κοινωνική πρακτική επιδιώκεται ο συνδυασμός 
γλωσσικών, κοινωνικο-πολιτισμικών, γνωσιακών και αναπτυξιακών διαστάσεων/ικανοτήτων που 
πρέπει να κατέχουν οι επαρκείς χρήστες γραμματισμού, όταν εμπλέκονται σε διαδικασίες 
παραγωγής γραπτού λόγου (Παπαχρήστος, Σκούρτου & Σπαντιδάκης, 2012∙ Kucer & Silva, 2006∙ 
Perry, 2012). Προκύπτει, λοιπόν, πως στο κοινό πλαίσιο γραμματισμού των κοινωνιο-γνωσιακών 
και κοινωνικο-πολιτισμικών θεωριών η κατασκευή νοήματος, η επικοινωνία, αποτελεί μία 
δυναμική αμφίδρομη διαδικασία μεταξύ συγγραφέα και αναγνώστη με τη μεσολάβηση του 
κειμένου, γραπτού και γνωσιακού (νοητικού), αλλά και πολλών άλλων παραγόντων που 
επηρεάζουν τόσο τον συγγραφέα όσο και τον αναγνώστη, συμπεριλαμβανομένων και των 
συναισθημάτων και των κινήτρων, καθώς και με το συγκεκριμένο καταστασιακό πλαίσιο, αλλά και 
το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον.          

Παρότι η δυναμική αλληλεπίδραση συναισθημάτων και γνωσιακών διαδικασιών, όπως η 
παραγωγή επικοινωνιακών κειμένων, έχει διαπιστωθεί από πολύ νωρίς οι σχετικές έρευνες με 
εμπειρικά αποτελέσματα ξεκίνησαν πρόσφατα. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως στο πρόσφατο 
εγχειρίδιο του MacArthur και των συνεργατών του (2005) «Handbook of Writing Research» δεν 
υπάρχει ούτε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερωμένο στα συναισθήματα (D’Mello & Mills, 2014).                
Ο πρώτος που ασχολήθηκε με τη σχέση των συναισθημάτων και του γραπτού λόγου είναι ο Hayes,
ο οποίος στο νέο κοινωνιο-γνωσιακό του μοντέλο (1996) τόνισε μεταξύ άλλων τον ρόλο και τη 
σημασία των συναισθημάτων στη διαδικασία παραγωγής επικοινωνιακών κειμένων (Σπαντιδάκης, 
2010∙ Graham et al., 2013∙ Fartoukh et al., 2013∙ D’Mello & Mills, 2014). 

Ο Spielberger, ένας διακεκριμένος ερευνητής στο χώρο του άγχους, ορίζει πως άγχος είναι το 
αίσθημα ανησυχίας και φόβου, συνήθως σε καταστάσεις που δε γνωρίζουμε πως θα εξελιχθούν και 
είναι αβέβαιη η έκβασή τους (Tsiriotaki, 2013), ενώ συνεχίζει διακρίνοντάς το σε «δομικό άγχος» 
(trait anxiety) και σε «άγχος κατάστασης» (state anxiety). Το πρώτο παρουσιάζεται ως σταθερό 
χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (προδιάθεση) του κάθε ατόμου, ενώ το δεύτερο αφορά σε 
συναισθήματα και καταστάσεις που γίνονται αντιληπτά με υποκειμενικό τρόπο και είναι 
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον (περιστάσεις) (Βασιλάκη, 2008∙ 
Woodrow, 2011).

Σύμφωνα με τον Thompson (1980) το άγχος γραπτού λόγου μπορεί να οριστεί ως ο φόβος 
απέναντι στη συγγραφική διαδικασία που εμποδίζει την επιτυχή ανάπτυξη της ικανότητας για 
αποτελεσματική σύνθεση γραπτών κειμένων (Lan et al., 2011). Οι περισσότερες έρευνες που 
ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη της γλωσσικής δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου και 
επικεντρώθηκαν στο άγχος και στις επιπτώσεις του οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως επηρεάζει τα 
κίνητρα και την επιθυμία για εμπλοκή με τη συγγραφική διαδικασία (Lan et al., 2011∙ Martinez et
al., 2011∙ Teksan, 2012). Επιπλέον, σχετίζεται με τις επιδόσεις του ατόμου σε κάθε γραπτή εξέταση 
τόσο στο εκπαιδευτικό πλαίσιο όσο και στο κοινωνικό/εργασιακό (Spantidakis & Vasilaki, 2006∙ 
Martinez et al., 2011∙ D’Mello & Mills, 2014).

Σε πρόσφατες έρευνες προκύπτει, επιπλέον, πως υπάρχει αλληλεπίδραση δομικού και 
καταστασιακού άγχους (Martinez et al., 2011). Έτσι, μπορούμε να πούμε πως οι μαθητές με άγχος 
αποτελούν μια ετερογενή ομάδα ανάλογα με τις αιτίες άγχους και την ικανότητα του κάθε μαθητή 
να το αντιμετωπίσει, εφόσον το συγκεκριμένο άγχος μπορεί να προκληθεί από το ίδιο το γεγονός 
της συγγραφικής διαδικασίας, από τους στόχους που έχουν τεθεί, από τη σύγκλιση ή απόκλιση του 
κειμένου με τους στόχους, καθώς και από την έκταση της σύγκλισης ή απόκλισης, αλλά και από 
την διαθεσιμότητα στρατηγικών για την αντιμετώπιση δυσκολιών και προβλημάτων που 
εμποδίζουν την επίτευξη των στόχων (Bonifacci et al., 2008∙ D’Mello & Mills, 2014).
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Η συγκεκριμένη έρευνα σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε με στόχο τη μελέτη της σχέσης 
μεταξύ της ποιότητας του γραπτού λόγου μαθητών Γ΄ τάξης δημοτικού και των επιπέδων άγχους 
που σχετίζεται με τη συγγραφική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται: α) το καταστασιακό 
άγχος των μαθητών-συγγραφέων απέναντι στην παραγωγή αφηγηματικών, περιγραφικών και 
επιχειρηματολογικών κειμένων και β) η αλληλεπίδραση του δομικού άγχους (trait anxiety) και του 
καταστασιακού άγχους (state anxiety), καθώς και οι επιπτώσεις της στη συγγραφική διαδικασία.

2.1 Πλαίσιο και δείγμα της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 σε δύο δημοτικά σχολεία 
ημιαστικής περιοχής της επαρχίας του Ρεθύμνου και έλαβαν μέρος τρία τμήματα Γ΄ τάξης με 
συνολικό αριθμό 45 μαθητών. Τα δύο τμήματα του ίδιου σχολείου (26 μαθητές) αποτέλεσαν την 
πειραματική ομάδα και το τρίτο τμήμα του δεύτερου σχολείου (19 μαθητές) αποτέλεσε την ομάδα 
ελέγχου. Στους μαθητές και των δύο τμημάτων της πειραματικής ομάδας η διδασκαλία παραγωγής 
γραπτού λόγου (αφηγήσεων, περιγραφών και επιχειρηματολογικών κειμένων) έγινε από την ίδια 
την ερευνήτρια με παροχή οπτικο-λεκτικών κοινωνικο-διαδικαστικών διευκολύνσεων στο πλαίσιο 
της γνωσιακής μαθητείας και της φθίνουσας καθοδήγησης. Η ομάδα ελέγχου διδάχθηκε την 
παραγωγή γραπτού λόγου με τον παραδοσιακό τρόπο από τον εκπαιδευτικό της τάξης. 

2.2 Ερευνητική μέθοδος και εργαλεία της έρευνας 

Η ερευνητική μέθοδος που εφαρμόστηκε είναι η μικτή, καθώς αξιοποιήθηκαν ποσοτικές και 
ποιοτικές τεχνικές, με στοιχεία έρευνας δράσης. Οι μεταβλητές που μελετήθηκαν τόσο πριν τη 
διδακτική παρέμβαση όσο και μετά το πέρας της είναι η ποιότητα του γραπτού λόγου και το άγχος 
των μαθητών-συγγραφέων. 

Η ποιότητα του γραπτού λόγου μετρήθηκε με αναλυτικά/ποσοτικά και ολιστικά/ποιοτικά 
κριτήρια. Οι μαθητές, πριν και μετά την παρέμβαση, έγραψαν τρία κείμενα: μία αφήγηση με θέμα 
δικής τους επιλογής, μία περιγραφή ενός αγαπημένου τους προσώπου και ένα επιχειρηματολογικό 
κείμενο προσπαθώντας να πείσουν έναν φίλο τους από την Αθήνα να έρθει διακοπές στο νησί τους, 
τα οποία αναλύθηκαν με τα παρακάτω αναλυτικά/ποσοτικά κριτήρια:
 Αριθμός λέξεων
 Αριθμός προτάσεων (κύριων και δευτερευουσών)
 Αριθμός δευτερευουσών προτάσεων
 Αριθμός γεγονότων 
 Αριθμός ηρώων (αυτό το κριτήριο δεν αξιοποιήθηκε στα επιχειρηματολογικά κείμενα)
 Αριθμός λαθών (ορθογραφικά, στίξης, συντακτικά, καταληκτικά και θεματικά)
 Περιεχόμενο - δομικά στοιχεία των κειμενικών ειδών (1= πολύ κακό, 2= ελάχιστα δομικά 

στοιχεία, 3= ικανοποιητικός αριθμός δομικών στοιχείων, 4= πολλά δομικά στοιχεία, 5= 
σχεδόν όλα τα δομικά στοιχεία)

και με τα παρακάτω ολιστικά/ποιοτικά κριτήρια:
 Δομή, αν οι συνδέσεις μεταξύ των γεγονότων των κειμένων είναι φανερές ή αιτιολογημένες 

ή αν όλες οι πληροφορίες που παρατίθενται είναι απαραίτητες για την κατανόηση του 
κειμένου 

 Γνησιότητα, αν το κείμενο περιέχει ενδιαφέροντα και απροσδόκητα στοιχεία
 Περιγραφή ηρώων, αν οι βασικοί ήρωες των κειμένων (αφηγήσεων και περιγραφών) 

περιγράφονται εξωτερικά και εσωτερικά (στα επιχειρηματολογικά κείμενα μελετήθηκε 
αντίστοιχα το κατά πόσο είναι ξεκάθαρη η θέση του συγγραφέα και πειστικά τα 
επιχειρήματά του)

 Γλωσσικό ύφος, αν έγιναν οι κατάλληλες γλωσσικογραμματικές  επιλογές σε κάθε 
επικοινωνιακή περίσταση   

Όλα τα ολιστικά/ποιοτικά κριτήρια βαθμολογήθηκαν ως εξής: 1= πολύ κακή/ό, 2= ελάχιστα 
αποδεκτή/ό, 3= ικανοποιητική/ό, 4= καλή/ό, 5= εξαιρετική/ό

Για τη διερεύνηση του άγχους των μαθητών ως προς την παραγωγή γραπτού λόγου
χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Άγχους Κατάστασης-Προδιάθεσης για παιδιά (State-Trait
Anxiety Inventory for Children; STAIC) του Spielberger, το οποίο έχει σταθμιστεί στον ελληνικό 
πληθυσμό από την Ψυχουντάκη (1995) και αποτελείται από δύο κλίμακες: την κλίμακα Άγχους 
Κατάστασης (A-State) και την κλίμακα Άγχους Προδιάθεσης (A-Trait) (Σταλίκας, κ.ά., 2012).

2.3 Διεξαγωγή της έρευνας

Η έρευνα ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση έγινε η συλλογή των 
απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τις συγγραφικές δεξιότητες των μαθητών στα τρία κειμενικά 
είδη (αφήγηση, περιγραφή και επιχειρηματολογικό κείμενο) και «κατηγοριοποιήθηκαν» σε 
αρχάριους, κανονικούς και έμπειρους συγγραφείς. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε η 
διδακτική παρέμβαση, η δεύτερη φάση της έρευνας. Τέλος, ακολούθησε η συγγραφή των τελικών 
κειμένων (αφήγησης, περιγραφής και επιχειρηματολογικού κειμένου), η ανάλυση των δεδομένων 
και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
 

2.4 Περιγραφή διδακτικής παρέμβασης    

Η διδακτική παρέμβαση σχεδιάστηκε γενικά με άξονα τη διδασκαλία και την παραγωγή του 
γραπτού λόγου και ειδικά των τριών κειμενικών ειδών: της αφήγησης, της περιγραφής και του 
επιχειρηματολογικού κειμένου. Θεωρητική βάση του σχεδιασμού αποτέλεσαν οι θεωρητικές 
παραδοχές των κοινωνιο-γνωσιακών, των κοινωνικο-πολιτισμικών και των σύγχρονων κριτικών 
κοινωνιο-κειμενογλωσσολογικών (προσεγγίσεις γραμματισμού) προσεγγίσεων παραγωγής γραπτού 
λόγου και συγκεκριμένα οι βασικές κοινές αρχές/παραδοχές τους με στόχο το σχεδιασμό 
αποτελεσματικότερων μαθησιακών περιβαλλόντων μάθησης και διδασκαλίας παραγωγής γραπτού
λόγου.

Στόχος της παρέμβασης ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την πολυπλοκότητα της 
συγγραφικής διαδικασίας και να γνωρίσουν πως κάθε επικοινωνιακή περίσταση απαιτεί 
διαφορετικό κειμενικό είδος, το οποίο εξαρτάται από το πλαίσιο επικοινωνίας: τον σκοπό, την 
περίσταση και το ακροατήριο. Επίσης, στόχος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τη δομή και τα 
υφογλωσσικά χαρακτηριστικά του κάθε κειμενικού είδους, καθώς και τις συγγραφικές διαδικασίες, 
πριν την τελική έκδοση: τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την πρώτη καταγραφή και την 
αναθεώρηση/βελτίωση. 

Η διδασκαλία έγινε στο πλαίσιο της γνωσιακής μαθητείας και της φθίνουσας καθοδήγησης. 
Πιο συγκεκριμένα, ακολουθήθηκαν οι παρακάτω πέντε φάσεις της γνωσιακής μαθητείας με τελικό 
στόχο τη συγγραφική αυτονομία του κάθε μαθητή-συγγραφέα: 
1) Η φάση της αρχικής σύσκεψης
2) Η φάση της μοντελοποίησης
3) Η φάση της ομαδικής εξάσκησης
4) Η φάση της ατομικής εκτέλεσης
5) Η φάση της τελικής σύσκεψης

Πιο αναλυτικά, αρχικά, η εκπαιδευτικός συζήτησε με τους μαθητές τις στρατηγικές με τις 
οποίες προσέγγιζαν μέχρι τότε την παραγωγή γραπτού λόγου και τις γνώσεις τους σχετικά με τα 
διάφορα κειμενικά είδη, «διαπραγματεύτηκε» μαζί τους τις σχετικές γνώσεις και στρατηγικές τους 
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Η συγκεκριμένη έρευνα σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε με στόχο τη μελέτη της σχέσης 
μεταξύ της ποιότητας του γραπτού λόγου μαθητών Γ΄ τάξης δημοτικού και των επιπέδων άγχους 
που σχετίζεται με τη συγγραφική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται: α) το καταστασιακό 
άγχος των μαθητών-συγγραφέων απέναντι στην παραγωγή αφηγηματικών, περιγραφικών και 
επιχειρηματολογικών κειμένων και β) η αλληλεπίδραση του δομικού άγχους (trait anxiety) και του 
καταστασιακού άγχους (state anxiety), καθώς και οι επιπτώσεις της στη συγγραφική διαδικασία.

2.1 Πλαίσιο και δείγμα της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 σε δύο δημοτικά σχολεία 
ημιαστικής περιοχής της επαρχίας του Ρεθύμνου και έλαβαν μέρος τρία τμήματα Γ΄ τάξης με 
συνολικό αριθμό 45 μαθητών. Τα δύο τμήματα του ίδιου σχολείου (26 μαθητές) αποτέλεσαν την 
πειραματική ομάδα και το τρίτο τμήμα του δεύτερου σχολείου (19 μαθητές) αποτέλεσε την ομάδα 
ελέγχου. Στους μαθητές και των δύο τμημάτων της πειραματικής ομάδας η διδασκαλία παραγωγής 
γραπτού λόγου (αφηγήσεων, περιγραφών και επιχειρηματολογικών κειμένων) έγινε από την ίδια 
την ερευνήτρια με παροχή οπτικο-λεκτικών κοινωνικο-διαδικαστικών διευκολύνσεων στο πλαίσιο 
της γνωσιακής μαθητείας και της φθίνουσας καθοδήγησης. Η ομάδα ελέγχου διδάχθηκε την 
παραγωγή γραπτού λόγου με τον παραδοσιακό τρόπο από τον εκπαιδευτικό της τάξης. 

2.2 Ερευνητική μέθοδος και εργαλεία της έρευνας 

Η ερευνητική μέθοδος που εφαρμόστηκε είναι η μικτή, καθώς αξιοποιήθηκαν ποσοτικές και 
ποιοτικές τεχνικές, με στοιχεία έρευνας δράσης. Οι μεταβλητές που μελετήθηκαν τόσο πριν τη 
διδακτική παρέμβαση όσο και μετά το πέρας της είναι η ποιότητα του γραπτού λόγου και το άγχος 
των μαθητών-συγγραφέων. 

Η ποιότητα του γραπτού λόγου μετρήθηκε με αναλυτικά/ποσοτικά και ολιστικά/ποιοτικά 
κριτήρια. Οι μαθητές, πριν και μετά την παρέμβαση, έγραψαν τρία κείμενα: μία αφήγηση με θέμα 
δικής τους επιλογής, μία περιγραφή ενός αγαπημένου τους προσώπου και ένα επιχειρηματολογικό 
κείμενο προσπαθώντας να πείσουν έναν φίλο τους από την Αθήνα να έρθει διακοπές στο νησί τους, 
τα οποία αναλύθηκαν με τα παρακάτω αναλυτικά/ποσοτικά κριτήρια:
 Αριθμός λέξεων
 Αριθμός προτάσεων (κύριων και δευτερευουσών)
 Αριθμός δευτερευουσών προτάσεων
 Αριθμός γεγονότων 
 Αριθμός ηρώων (αυτό το κριτήριο δεν αξιοποιήθηκε στα επιχειρηματολογικά κείμενα)
 Αριθμός λαθών (ορθογραφικά, στίξης, συντακτικά, καταληκτικά και θεματικά)
 Περιεχόμενο - δομικά στοιχεία των κειμενικών ειδών (1= πολύ κακό, 2= ελάχιστα δομικά 

στοιχεία, 3= ικανοποιητικός αριθμός δομικών στοιχείων, 4= πολλά δομικά στοιχεία, 5= 
σχεδόν όλα τα δομικά στοιχεία)

και με τα παρακάτω ολιστικά/ποιοτικά κριτήρια:
 Δομή, αν οι συνδέσεις μεταξύ των γεγονότων των κειμένων είναι φανερές ή αιτιολογημένες 

ή αν όλες οι πληροφορίες που παρατίθενται είναι απαραίτητες για την κατανόηση του 
κειμένου 

 Γνησιότητα, αν το κείμενο περιέχει ενδιαφέροντα και απροσδόκητα στοιχεία
 Περιγραφή ηρώων, αν οι βασικοί ήρωες των κειμένων (αφηγήσεων και περιγραφών) 

περιγράφονται εξωτερικά και εσωτερικά (στα επιχειρηματολογικά κείμενα μελετήθηκε 
αντίστοιχα το κατά πόσο είναι ξεκάθαρη η θέση του συγγραφέα και πειστικά τα 
επιχειρήματά του)

 Γλωσσικό ύφος, αν έγιναν οι κατάλληλες γλωσσικογραμματικές  επιλογές σε κάθε 
επικοινωνιακή περίσταση   

Όλα τα ολιστικά/ποιοτικά κριτήρια βαθμολογήθηκαν ως εξής: 1= πολύ κακή/ό, 2= ελάχιστα 
αποδεκτή/ό, 3= ικανοποιητική/ό, 4= καλή/ό, 5= εξαιρετική/ό

Για τη διερεύνηση του άγχους των μαθητών ως προς την παραγωγή γραπτού λόγου
χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Άγχους Κατάστασης-Προδιάθεσης για παιδιά (State-Trait
Anxiety Inventory for Children; STAIC) του Spielberger, το οποίο έχει σταθμιστεί στον ελληνικό 
πληθυσμό από την Ψυχουντάκη (1995) και αποτελείται από δύο κλίμακες: την κλίμακα Άγχους 
Κατάστασης (A-State) και την κλίμακα Άγχους Προδιάθεσης (A-Trait) (Σταλίκας, κ.ά., 2012).

2.3 Διεξαγωγή της έρευνας

Η έρευνα ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση έγινε η συλλογή των 
απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τις συγγραφικές δεξιότητες των μαθητών στα τρία κειμενικά 
είδη (αφήγηση, περιγραφή και επιχειρηματολογικό κείμενο) και «κατηγοριοποιήθηκαν» σε 
αρχάριους, κανονικούς και έμπειρους συγγραφείς. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε η 
διδακτική παρέμβαση, η δεύτερη φάση της έρευνας. Τέλος, ακολούθησε η συγγραφή των τελικών 
κειμένων (αφήγησης, περιγραφής και επιχειρηματολογικού κειμένου), η ανάλυση των δεδομένων 
και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
 

2.4 Περιγραφή διδακτικής παρέμβασης    

Η διδακτική παρέμβαση σχεδιάστηκε γενικά με άξονα τη διδασκαλία και την παραγωγή του 
γραπτού λόγου και ειδικά των τριών κειμενικών ειδών: της αφήγησης, της περιγραφής και του 
επιχειρηματολογικού κειμένου. Θεωρητική βάση του σχεδιασμού αποτέλεσαν οι θεωρητικές 
παραδοχές των κοινωνιο-γνωσιακών, των κοινωνικο-πολιτισμικών και των σύγχρονων κριτικών 
κοινωνιο-κειμενογλωσσολογικών (προσεγγίσεις γραμματισμού) προσεγγίσεων παραγωγής γραπτού 
λόγου και συγκεκριμένα οι βασικές κοινές αρχές/παραδοχές τους με στόχο το σχεδιασμό 
αποτελεσματικότερων μαθησιακών περιβαλλόντων μάθησης και διδασκαλίας παραγωγής γραπτού
λόγου.

Στόχος της παρέμβασης ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την πολυπλοκότητα της 
συγγραφικής διαδικασίας και να γνωρίσουν πως κάθε επικοινωνιακή περίσταση απαιτεί 
διαφορετικό κειμενικό είδος, το οποίο εξαρτάται από το πλαίσιο επικοινωνίας: τον σκοπό, την 
περίσταση και το ακροατήριο. Επίσης, στόχος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τη δομή και τα 
υφογλωσσικά χαρακτηριστικά του κάθε κειμενικού είδους, καθώς και τις συγγραφικές διαδικασίες, 
πριν την τελική έκδοση: τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την πρώτη καταγραφή και την 
αναθεώρηση/βελτίωση. 

Η διδασκαλία έγινε στο πλαίσιο της γνωσιακής μαθητείας και της φθίνουσας καθοδήγησης. 
Πιο συγκεκριμένα, ακολουθήθηκαν οι παρακάτω πέντε φάσεις της γνωσιακής μαθητείας με τελικό 
στόχο τη συγγραφική αυτονομία του κάθε μαθητή-συγγραφέα: 
1) Η φάση της αρχικής σύσκεψης
2) Η φάση της μοντελοποίησης
3) Η φάση της ομαδικής εξάσκησης
4) Η φάση της ατομικής εκτέλεσης
5) Η φάση της τελικής σύσκεψης

Πιο αναλυτικά, αρχικά, η εκπαιδευτικός συζήτησε με τους μαθητές τις στρατηγικές με τις 
οποίες προσέγγιζαν μέχρι τότε την παραγωγή γραπτού λόγου και τις γνώσεις τους σχετικά με τα 
διάφορα κειμενικά είδη, «διαπραγματεύτηκε» μαζί τους τις σχετικές γνώσεις και στρατηγικές τους 
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και τους οδήγησε σε «γνωσιακά αδιέξοδα» κάνοντας αναγκαίο και απαραίτητο έναν νέο τρόπο 
προσέγγισης του συγγραφικού έργου. Στη συνέχεια, παρουσίασε «μοντελοποίησε» ρητά και με 
σαφήνεια τη νέα γνώση στους μαθητές καθιστώντας μέσω της «φωναχτής σκέψης» ορατή τη 
σκέψη της (Ramdass, 2012). Έπειτα, ακολούθησαν η ομαδική και η ατομική εφαρμογή της νέας 
στρατηγικής παραγωγής γραπτού λόγου με τη συνεχή στήριξη και καθοδήγηση από την 
εκπαιδευτικό με την παροχή οπτικο-λεκτικών κοινωνικο-διαδικαστικών διευκολύνσεων και 
κοινωνικο-πολιτισμικών εργαλείων. Τελικός στόχος ήταν η σταδιακή απόσυρση της στήριξης από 
την εκπαιδευτικό και η συγγραφική αυτονομία των μαθητών-συγγραφέων κατά την παραγωγή κάθε 
κειμενικού είδους.

Με την ολοκλήρωση της αρχικής σύσκεψης με τους μαθητές-συγγραφείς κρίθηκε χρήσιμο και 
απαραίτητο να δημιουργήσουμε έναν φάκελο εργασιών και επίδοσης (portfolio). Ο φάκελος αυτός 
δημιουργήθηκε από τα ίδια τα παιδιά και ονομάστηκε «Φάκελος παραγωγής γραπτού λόγου». 
Μέσα στον φάκελο υπήρχαν θέσεις για κάθε μία φάση της συγγραφικής διαδικασίας και για κάθε 
κειμενικό είδος. Για τη διευκόλυνση της συγγραφικής διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν 
διαφορετικού χρώματος χαρτιά σε κάθε φάση και μόνο στο τελικό βελτιωμένο γραπτό 
χρησιμοποιούνταν λευκό χαρτί. Ο φάκελος συνοδευόταν από οπτικο-λεκτικές κοινωνικο-
διαδικαστικές διευκολύνσεις που είχε δημιουργήσει η εκπαιδευτικός, όπως:

• Χρωματιστά χαρτιά (πορτοκαλί, κίτρινο, μπεζ και λευκό) που ανέγραφαν την κάθε φάση     
της συγγραφικής διαδικασίας 

• Νοητικούς χάρτες για την οπτικοποίηση του κάθε κειμενικού είδους
• Μνημονικούς κανόνες (διαμορφώθηκαν από κοινού με τους μαθητές και περιελήφθησαν 

στον φάκελο)
• Κάρτες με ερωτήσεις για την επιλογή του κατάλληλου κειμενικού είδους
• Κάρτες με ερωτήσεις για την επιλογή του ακροατηρίου και του σκοπού του κειμένου
• Κάρτες με ερωτήσεις για τον σχεδιασμό του κάθε κειμενικού είδους
• Κάρτες με νύξεις και οδηγίες για την κάθε φάση του συγγραφικού έργου και για κάθε  

κειμενικό είδος ξεχωριστά
• Κατάλογο διαρθρωτικών λέξεων/φράσεων
• Κάρτες/κλείδες για τη βελτίωση του αρχικού κειμένου
• Κάρτες/κλείδες αυτό-αξιολόγησης του κάθε κειμενικού είδους 
• Κάρτες/κλείδες αυτό-αξιολόγησης και ετερο-αξιολόγησης των τελικών κειμένων
Οι μαθητές-συγγραφείς συμβουλεύονταν τις παραπάνω κάρτες σε όλες τις φάσεις παραγωγής 

επικοινωνιακών κειμένων και δεν προχωρούσαν στην τελική έκδοση των γραπτών τους, εάν δεν 
έκαναν αυτό-αξιολόγηση στο τελικό κείμενό τους και δεν δέχονταν ετερο-αξιολόγηση από κάποιον 
συμμαθητή τους. Τόσο η αυτo-αξιολόγηση όσο και η ετερο-αξιολόγηση γινόταν γραπτώς στο τέλος 
του κάθε κειμένου και μετά ακολουθούσε η αξιολόγηση της εκπαιδευτικού. Όλα τα προϊόντα της 
συγγραφικής διαδικασίας φυλάσσονταν στον φάκελο και οι μαθητές-συγγραφείς είχαν τη 
δυνατότητα να ανατρέχουν στον φάκελο και να ανατροφοδοτούνται. 
 

3 Αποτελέσματα

Όπως προαναφέρθηκε, στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ 
της ποιότητας του γραπτού λόγου μαθητών Γ΄ τάξης δημοτικού και των επιπέδων καταστασιακού 
(state anxiety) και δομικού (trait anxiety) άγχους, καθώς και η αλληλεπίδραση του δομικού άγχους 
(trait anxiety) και του καταστασιακού άγχους (state anxiety).

Πίνακας 1.: Κατανομή και «βελτίωση» μαθητών και των δύο ομάδων σε αρχάριους, τυπικούς και έμπειρους
συγγραφείς πριν και μετά την παρέμβαση

Στον πίνακα 1. φαίνεται πως στις μετρήσεις πριν την παρέμβαση οι μαθητές-συγγραφείς και 
των δύο ομάδων κατατάσσονται κυρίως στους αρχάριους συγγραφείς, ελάχιστοι κατατάσσονται
στους τυπικούς και κανένας στους έμπειρους. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι μαθητές-
συγγραφείς παραθέτουν συνειρμικά τις πληροφορίες που έχουν στη μακρόχρονη μνήμη σχετικά με 
το θέμα, χωρίς να σχεδιάζουν και να οργανώνουν τη συγγραφική διαδικασία. Επίσης, δεν 
κατανοούν τον επικοινωνιακό ρόλο του γραπτού λόγου και τα κείμενά τους είναι 
προσανατολισμένα στον συγγραφέα, ενώ τέλος, δεν προχωρούν σε σταδιακό και τελικό έλεγχο και 
βελτίωση του συγγραφικού προϊόντος. Αντίστοιχα, στις μετρήσεις μετά την παρέμβαση προκύπτει 
πως σχεδόν όλοι οι αρχάριοι συγγραφείς της πειραματικής ομάδας «βελτιώνονται» και 
μετακινούνται στους τυπικούς και σχεδόν όλοι οι τυπικοί συγγραφείς γίνονται έμπειροι. Αντίθετα, 
στην ομάδα ελέγχου οι μισοί σχεδόν αρχάριοι συγγραφείς «βελτιώνονται» και μετακινούνται στους 
τυπικούς και κανένας δεν γίνεται έμπειρος συγγραφέας.

Διερευνώντας συνολικά την ποιότητα γραπτού λόγου και τα επίπεδα άγχους στις δύο ομάδες 
πριν και μετά την παρέμβαση προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στην ποιότητα 
του γραπτού λόγου, όμως δε φαίνεται διαφορά στα επίπεδα άγχους. Ωστόσο, παρακολουθώντας 
μόνο τους αρχάριους συγγραφείς πριν και μετά την παρέμβαση προκύπτουν τα αποτελέσματα του
πίνακα 2.. Πιο συγκεκριμένα, οι επιδόσεις των αρχάριων συγγραφέων της πειραματικής ομάδας 
εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στην ποιότητα γραπτού λόγου [t(20)=-
5,253, p= 0,000 < 0, 05] υπέρ της τελικής μέτρησης (μετά την παρέμβαση) με μέσο όρο (Μ.Ο.) 
164,67 [και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 75,963] έναντι της αρχικής μέτρησης (πριν την παρέμβαση) με 
μέσο όρο (Μ.Ο.) 82,86 [και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 53,969], ενώ δεν εμφανίζουν στατιστικά 
σημαντική διαφορά στα επίπεδα καταστασιακού (p= 0,685 > 0, 05) και δομικού άγχους (p= 0,202 >
0, 05). Αντίστοιχα, οι επιδόσεις των αρχάριων συγγραφέων της ομάδας ελέγχου εμφανίζουν 
στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στην ποιότητα του γραπτού λόγου [t(13)=-3,806, p=
0,002 < 0, 05] υπέρ της τελικής μέτρησης (μετά την παρέμβαση) με μέσο όρο (Μ.Ο.) 146,86 [και 
τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 70,202] έναντι της αρχικής μέτρησης (πριν την παρέμβαση) με μέσο όρο 
(Μ.Ο.) 109,86 [και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 69,112]. Επίσης, στατιστικά σημαντική προκύπτει και 
η διαφορά στα επίπεδα καταστασιακού άγχους [t(13)=-9,659, p= 0,000 < 0, 05] υπέρ της τελικής
μέτρησης (μετά την παρέμβαση) με μέσο όρο (Μ.Ο.) 41,14 [και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 6,062] 
έναντι της αρχικής μέτρησης (πριν την παρέμβαση) με μέσο όρο (Μ.Ο.) 27,64 [και τυπική 
απόκλιση (Τ.Α.) 4,971], ενώ δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική η διαφορά όσον αφορά στα 
επίπεδα δομικού άγχους (p= 0,431 > 0, 05). 
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και τους οδήγησε σε «γνωσιακά αδιέξοδα» κάνοντας αναγκαίο και απαραίτητο έναν νέο τρόπο 
προσέγγισης του συγγραφικού έργου. Στη συνέχεια, παρουσίασε «μοντελοποίησε» ρητά και με 
σαφήνεια τη νέα γνώση στους μαθητές καθιστώντας μέσω της «φωναχτής σκέψης» ορατή τη 
σκέψη της (Ramdass, 2012). Έπειτα, ακολούθησαν η ομαδική και η ατομική εφαρμογή της νέας 
στρατηγικής παραγωγής γραπτού λόγου με τη συνεχή στήριξη και καθοδήγηση από την 
εκπαιδευτικό με την παροχή οπτικο-λεκτικών κοινωνικο-διαδικαστικών διευκολύνσεων και 
κοινωνικο-πολιτισμικών εργαλείων. Τελικός στόχος ήταν η σταδιακή απόσυρση της στήριξης από 
την εκπαιδευτικό και η συγγραφική αυτονομία των μαθητών-συγγραφέων κατά την παραγωγή κάθε 
κειμενικού είδους.

Με την ολοκλήρωση της αρχικής σύσκεψης με τους μαθητές-συγγραφείς κρίθηκε χρήσιμο και 
απαραίτητο να δημιουργήσουμε έναν φάκελο εργασιών και επίδοσης (portfolio). Ο φάκελος αυτός 
δημιουργήθηκε από τα ίδια τα παιδιά και ονομάστηκε «Φάκελος παραγωγής γραπτού λόγου». 
Μέσα στον φάκελο υπήρχαν θέσεις για κάθε μία φάση της συγγραφικής διαδικασίας και για κάθε 
κειμενικό είδος. Για τη διευκόλυνση της συγγραφικής διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν 
διαφορετικού χρώματος χαρτιά σε κάθε φάση και μόνο στο τελικό βελτιωμένο γραπτό 
χρησιμοποιούνταν λευκό χαρτί. Ο φάκελος συνοδευόταν από οπτικο-λεκτικές κοινωνικο-
διαδικαστικές διευκολύνσεις που είχε δημιουργήσει η εκπαιδευτικός, όπως:

• Χρωματιστά χαρτιά (πορτοκαλί, κίτρινο, μπεζ και λευκό) που ανέγραφαν την κάθε φάση     
της συγγραφικής διαδικασίας 

• Νοητικούς χάρτες για την οπτικοποίηση του κάθε κειμενικού είδους
• Μνημονικούς κανόνες (διαμορφώθηκαν από κοινού με τους μαθητές και περιελήφθησαν 

στον φάκελο)
• Κάρτες με ερωτήσεις για την επιλογή του κατάλληλου κειμενικού είδους
• Κάρτες με ερωτήσεις για την επιλογή του ακροατηρίου και του σκοπού του κειμένου
• Κάρτες με ερωτήσεις για τον σχεδιασμό του κάθε κειμενικού είδους
• Κάρτες με νύξεις και οδηγίες για την κάθε φάση του συγγραφικού έργου και για κάθε  

κειμενικό είδος ξεχωριστά
• Κατάλογο διαρθρωτικών λέξεων/φράσεων
• Κάρτες/κλείδες για τη βελτίωση του αρχικού κειμένου
• Κάρτες/κλείδες αυτό-αξιολόγησης του κάθε κειμενικού είδους 
• Κάρτες/κλείδες αυτό-αξιολόγησης και ετερο-αξιολόγησης των τελικών κειμένων
Οι μαθητές-συγγραφείς συμβουλεύονταν τις παραπάνω κάρτες σε όλες τις φάσεις παραγωγής 

επικοινωνιακών κειμένων και δεν προχωρούσαν στην τελική έκδοση των γραπτών τους, εάν δεν 
έκαναν αυτό-αξιολόγηση στο τελικό κείμενό τους και δεν δέχονταν ετερο-αξιολόγηση από κάποιον 
συμμαθητή τους. Τόσο η αυτo-αξιολόγηση όσο και η ετερο-αξιολόγηση γινόταν γραπτώς στο τέλος 
του κάθε κειμένου και μετά ακολουθούσε η αξιολόγηση της εκπαιδευτικού. Όλα τα προϊόντα της 
συγγραφικής διαδικασίας φυλάσσονταν στον φάκελο και οι μαθητές-συγγραφείς είχαν τη 
δυνατότητα να ανατρέχουν στον φάκελο και να ανατροφοδοτούνται. 
 

3 Αποτελέσματα

Όπως προαναφέρθηκε, στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ 
της ποιότητας του γραπτού λόγου μαθητών Γ΄ τάξης δημοτικού και των επιπέδων καταστασιακού 
(state anxiety) και δομικού (trait anxiety) άγχους, καθώς και η αλληλεπίδραση του δομικού άγχους 
(trait anxiety) και του καταστασιακού άγχους (state anxiety).

Πίνακας 1.: Κατανομή και «βελτίωση» μαθητών και των δύο ομάδων σε αρχάριους, τυπικούς και έμπειρους
συγγραφείς πριν και μετά την παρέμβαση

Στον πίνακα 1. φαίνεται πως στις μετρήσεις πριν την παρέμβαση οι μαθητές-συγγραφείς και 
των δύο ομάδων κατατάσσονται κυρίως στους αρχάριους συγγραφείς, ελάχιστοι κατατάσσονται
στους τυπικούς και κανένας στους έμπειρους. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι μαθητές-
συγγραφείς παραθέτουν συνειρμικά τις πληροφορίες που έχουν στη μακρόχρονη μνήμη σχετικά με 
το θέμα, χωρίς να σχεδιάζουν και να οργανώνουν τη συγγραφική διαδικασία. Επίσης, δεν 
κατανοούν τον επικοινωνιακό ρόλο του γραπτού λόγου και τα κείμενά τους είναι 
προσανατολισμένα στον συγγραφέα, ενώ τέλος, δεν προχωρούν σε σταδιακό και τελικό έλεγχο και 
βελτίωση του συγγραφικού προϊόντος. Αντίστοιχα, στις μετρήσεις μετά την παρέμβαση προκύπτει 
πως σχεδόν όλοι οι αρχάριοι συγγραφείς της πειραματικής ομάδας «βελτιώνονται» και 
μετακινούνται στους τυπικούς και σχεδόν όλοι οι τυπικοί συγγραφείς γίνονται έμπειροι. Αντίθετα, 
στην ομάδα ελέγχου οι μισοί σχεδόν αρχάριοι συγγραφείς «βελτιώνονται» και μετακινούνται στους 
τυπικούς και κανένας δεν γίνεται έμπειρος συγγραφέας.

Διερευνώντας συνολικά την ποιότητα γραπτού λόγου και τα επίπεδα άγχους στις δύο ομάδες 
πριν και μετά την παρέμβαση προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στην ποιότητα 
του γραπτού λόγου, όμως δε φαίνεται διαφορά στα επίπεδα άγχους. Ωστόσο, παρακολουθώντας 
μόνο τους αρχάριους συγγραφείς πριν και μετά την παρέμβαση προκύπτουν τα αποτελέσματα του
πίνακα 2.. Πιο συγκεκριμένα, οι επιδόσεις των αρχάριων συγγραφέων της πειραματικής ομάδας 
εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στην ποιότητα γραπτού λόγου [t(20)=-
5,253, p= 0,000 < 0, 05] υπέρ της τελικής μέτρησης (μετά την παρέμβαση) με μέσο όρο (Μ.Ο.) 
164,67 [και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 75,963] έναντι της αρχικής μέτρησης (πριν την παρέμβαση) με 
μέσο όρο (Μ.Ο.) 82,86 [και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 53,969], ενώ δεν εμφανίζουν στατιστικά 
σημαντική διαφορά στα επίπεδα καταστασιακού (p= 0,685 > 0, 05) και δομικού άγχους (p= 0,202 >
0, 05). Αντίστοιχα, οι επιδόσεις των αρχάριων συγγραφέων της ομάδας ελέγχου εμφανίζουν 
στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στην ποιότητα του γραπτού λόγου [t(13)=-3,806, p=
0,002 < 0, 05] υπέρ της τελικής μέτρησης (μετά την παρέμβαση) με μέσο όρο (Μ.Ο.) 146,86 [και 
τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 70,202] έναντι της αρχικής μέτρησης (πριν την παρέμβαση) με μέσο όρο 
(Μ.Ο.) 109,86 [και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 69,112]. Επίσης, στατιστικά σημαντική προκύπτει και 
η διαφορά στα επίπεδα καταστασιακού άγχους [t(13)=-9,659, p= 0,000 < 0, 05] υπέρ της τελικής
μέτρησης (μετά την παρέμβαση) με μέσο όρο (Μ.Ο.) 41,14 [και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 6,062] 
έναντι της αρχικής μέτρησης (πριν την παρέμβαση) με μέσο όρο (Μ.Ο.) 27,64 [και τυπική 
απόκλιση (Τ.Α.) 4,971], ενώ δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική η διαφορά όσον αφορά στα 
επίπεδα δομικού άγχους (p= 0,431 > 0, 05). 
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Πίνακας 2.: Ποιότητα γραπτού λόγου και επίπεδα άγχους  των αρχάριων συγγραφέων
και στις δύο ομάδες  πριν και μετά την παρέμβαση

4 Συζήτηση

Με βάση τα αποτελέσματα διαπιστώνουμε πως πριν την παρέμβαση οι αρχάριοι συγγραφείς 
της πειραματικής ομάδας εμφάνιζαν χαμηλότερες επιδόσεις όσον αφορά στην ποιότητα γραπτού 
λόγου [μέσος όρος (Μ.Ο.) 82,86 και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 53,969] συγκριτικά με τους αρχάριους 
συγγραφείς της ομάδας ελέγχου [μέσος όρος (Μ.Ο.) 109,86 και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 69,112].
Ωστόσο, μετά την παρέμβαση οι επιδόσεις των αρχάριων της πειραματικής ομάδας βελτιώνονται 
κατά πολύ με αποτέλεσμα να γίνονται σχεδόν όλοι τυπικοί συγγραφείς, ενώ από τους αρχάριους
της ομάδας ελέγχου σχεδόν οι μισοί βελτιώνουν τις επιδόσεις τους και γίνονται τυπικοί (βλ. πίνακα 
1.). Από τα παραπάνω προκύπτει πως μετά την παρέμβαση οι αρχάριοι συγγραφείς της 
πειραματικής ομάδας ανέπτυξαν τη μεταγνωσιακή γνώση και τις μεταγνωσιακές δεξιότητες 
σχετικά με το συγγραφικό έργο. 

Πιο αναλυτικά, μετά την παρέμβαση οι μαθητές-συγγραφείς της πειραματικής ομάδας 
κατανόησαν τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες του συγγραφικού έργου, ενώ παράλληλα 
συνειδητοποίησαν πως δεν είναι μία διαδικασία που ολοκληρώνεται σε μία μόνο φάση, αλλά 
χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρωθεί σε διάφορες φάσεις, όπως τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την 
πρώτη καταγραφή, την αναθεώρηση/βελτίωση και την αυτο- και ετερο-αξιολόγηση πριν την τελική 
έκδοση. Έτσι, οι μαθητές-συγγραφείς αφιέρωναν χρόνο για να σχεδιάσουν και να οργανώσουν το 
συγγραφικό τους έργο, προχωρούσαν στην πρώτη καταγραφή παρακολουθώντας την εκτέλεση του 
σχεδιασμού, έκαναν σταδιακή επανάγνωση του παραγόμενου κειμένου αναθεωρώντας και 
βελτιώνοντας το  κείμενό τους, ενώ δεν προχωρούσαν στη  τελική έκδοση, εάν δεν έκανα αυτο-
αξιολόγηση και δεν δέχονταν ετερο-αξιολόγηση από κάποιον συμμαθητή τους. 

Επίσης, διέκριναν τα κειμενικά είδη και γνώριζαν τα δομικά στοιχεία και τα υφογλωσσικά 
χαρακτηριστικά τους με αποτέλεσμα να παράγουν ποιοτικότερα κείμενα με σωστό συνδυασμό των 

Αρχάριοι συγγραφείς
Πειραματική ομάδα 

Πριν την 
παρέμβαση

Μετά την 
παρέμβαση

Έλεγχος στατιστικής 
σημαντικότητας

Μ.Ο
(Τ.Α)

Μ.Ο
(Τ.Α)

t df p

Ποιότητα 
γραπτού λόγου

82,86
(53,969)

164,67
(75,963)

-5,253 20 0,000

Καταστασιακό
άγχος

28,24
(7,155)

27,43
(7,215)

0,412 20 0,685

Δομικό 
άγχος

34,43
(7,545)

36,81
(6,408)

-1,321 20 0,202

Ομάδα ελέγχου
Ποιότητα 

γραπτού λόγου
109,86

(69,112)
146,86

(70,202)
-3,806 13 0,002

Καταστασιακό
άγχος

27,64
(4,971)

41,14
(6,062)

-9,659 13 0,000

Δομικό 
άγχος

37,43
(6,333)

35,07
(8,748)

0,813 13 0,431

δομικών στοιχείων και οι διορθώσεις/βελτιώσεις τους να αφορούν τόσο στην εμφάνιση όσο και στο 
περιεχόμενο και στη δομή. Τέλος, οι μαθητές-συγγραφείς κατανόησαν τον επικοινωνιακό ρόλο της 
παραγωγής γραπτού λόγου και λάμβαναν σοβαρά υπόψη από τη φάση του σχεδιασμού το 
ακροατήριο και την επικοινωνιακή περίσταση. Έτσι, το κείμενό τους δεν ήταν πλέον 
προσανατολισμένο στον συγγραφέα, αλλά στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του αναγνώστη πάντα 
μέσα σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, ενώ δεν το αντιμετώπιζαν πια ως μέσο εξέτασης και 
αξιολόγησης, αλλά ως μέσο επικοινωνίας.

Όσον αφορά στα επίπεδα άγχους, καταστασιακού και δομικού, των αρχάριων συγγραφέων 
πριν την παρέμβαση, προκύπτει πως και στις δύο ομάδες τα επίπεδα ήταν σχετικά χαμηλά και ίδια
(βλ. πίνακα 2.). Ωστόσο, μετά την παρέμβαση οι αρχάριοι συγγραφείς της πειραματικής ομάδας 
γίνονται τυπικοί, χωρίς όμως να διαφοροποιούνται τα επίπεδα καταστασιακού  και δομικού άγχους. 
Αντίθετα, οι αρχάριοι συγγραφείς της ομάδας ελέγχου που βελτιώνονται ως συγγραφείς και 
γίνονται τυπικοί εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα καταστασιακού άγχους και σταθερά τα επίπεδα 
δομικού άγχους.

Οι παραπάνω διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων μας επιτρέπουν να υποστηρίξουμε πως 
οφείλονται στη διδακτική παρέμβαση. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχάριοι συγγραφείς της πειραματικής 
ομάδας έγιναν τυπικοί συνειδητοποιώντας τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις του γραπτού λόγου και 
δεν αύξησαν τα επίπεδα καταστασιακού άγχους, καθώς μέσω των διαδικαστικών διευκολύνσεων 
που είχαν στη διάθεσή τους κατάφεραν να διαχειριστούν το γνωσιακό φορτίο της παραγωγής 
γραπτού λόγου και παράλληλα να διαχειριστούν και τις συναισθηματικές διεργασίες που 
αντιμετώπισαν. Αυτό προκύπτει τόσο από τα ποσοτικά δεδομένα όσο και από την παρατήρηση και 
καταγραφή των αντιδράσεων και των απόψεων των μαθητών-συγγραφέων, οι οποίοι δεν 
δυσανασχετούσαν και δεν εκδήλωναν άρνηση κατά την εμπλοκή τους σε συγγραφικές διαδικασίες, 
αλλά αντίθετα αντιδρούσαν έντονα, όταν για κάποιο λόγο δεν μπορούσαμε να κάνουμε παραγωγή 
γραπτού λόγου. Επίσης, έδειχναν πως ήταν μια διαδικασία ευχάριστη γι’ αυτούς, καθώς ζητούσαν 
καθημερινή εμπλοκή σε συγγραφικές διαδικασίες και στον ελεύθερο χρόνο τους, στην τάξη και στο 
σπίτι, έγραφαν κείμενα δικής τους επιλογής. Χαρακτηριστικές είναι και οι παρακάτω δηλώσεις 
τους: «Τελικά είναι ωραίο να γράφεις!», «Τώρα ξέρω πώς να γράφω.»,  «Μ’ αρέσει να κάνω 
Σκέφτομαι και Γράφω!», «Να γράφουμε κάθε μέρα!». Αντίθετα, οι αρχάριοι συγγραφείς της ομάδας 
ελέγχου που έγιναν τυπικοί βελτίωσαν τις συγγραφικές τους επιδόσεις, όμως δεν κατάφεραν να 
διαχειριστούν και να συντονίσουν τις γνωσιακές και συναισθηματικές διεργασίες με αποτέλεσμα να 
αυξηθούν τα επίπεδα του καταστασιακού άγχους. Τέλος, όσον αφορά στο δομικό άγχος προκύπτει 
πως δεν αλληλεπιδρά με το καταστασιακό.

Σε αντίστοιχα αποτελέσματα κατέληξαν και άλλες σχετικές έρευνες υποστηρίζοντας πως 
κατά τη σύνθεση επικοινωνιακών κειμένων, μια εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική διαδικασία, οι 
μαθητές εμφανίζουν υψηλά επίπεδα άγχους (Spantidakis & Vasilaki, 2006 Σπαντιδάκης & 
Βασιλάκη, 2009 Μαυριδάκη, 2009 Ụcgun, 2011 Karakaya & Hakan, 2011 Tsiriotaki, 2013 ). 
Πιο συγκεκριμένα, οι έμπειροι συγγραφείς εμφανίζουν υψηλά επίπεδα άγχους (Spantidakis &
Vasilaki, 2006) ενώ οι αρχάριοι συγγραφείς φαίνεται να έχουν παραιτηθεί από τη διαδικασία 
σύνθεσης και τα επίπεδα άγχους τους είναι πολύ χαμηλά (Σπαντιδάκης & Βασιλάκη, 2009). Εν 
ολίγοις, όσο βελτιώνεται ένας συγγραφέας αυξάνονται και τα επίπεδα καταστασιακού άγχους, γι’ 
αυτό και χρειάζεται η ανάπτυξη διδακτικών παρεμβάσεων που θα ενισχύουν τη συγγραφική 
επάρκεια των μαθητών/συγγραφέων μέσω του συντονισμού των γνωσιακών και συναισθηματικών 
διεργασιών (D’Mello & Mills, 2014).

5 Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 
επιβεβαίωσαν την ισχυρή σχέση του άγχους με την παραγωγή επικοινωνιακών κειμένων και 
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Πίνακας 2.: Ποιότητα γραπτού λόγου και επίπεδα άγχους  των αρχάριων συγγραφέων
και στις δύο ομάδες  πριν και μετά την παρέμβαση

4 Συζήτηση

Με βάση τα αποτελέσματα διαπιστώνουμε πως πριν την παρέμβαση οι αρχάριοι συγγραφείς 
της πειραματικής ομάδας εμφάνιζαν χαμηλότερες επιδόσεις όσον αφορά στην ποιότητα γραπτού 
λόγου [μέσος όρος (Μ.Ο.) 82,86 και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 53,969] συγκριτικά με τους αρχάριους 
συγγραφείς της ομάδας ελέγχου [μέσος όρος (Μ.Ο.) 109,86 και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 69,112].
Ωστόσο, μετά την παρέμβαση οι επιδόσεις των αρχάριων της πειραματικής ομάδας βελτιώνονται 
κατά πολύ με αποτέλεσμα να γίνονται σχεδόν όλοι τυπικοί συγγραφείς, ενώ από τους αρχάριους
της ομάδας ελέγχου σχεδόν οι μισοί βελτιώνουν τις επιδόσεις τους και γίνονται τυπικοί (βλ. πίνακα 
1.). Από τα παραπάνω προκύπτει πως μετά την παρέμβαση οι αρχάριοι συγγραφείς της 
πειραματικής ομάδας ανέπτυξαν τη μεταγνωσιακή γνώση και τις μεταγνωσιακές δεξιότητες 
σχετικά με το συγγραφικό έργο. 

Πιο αναλυτικά, μετά την παρέμβαση οι μαθητές-συγγραφείς της πειραματικής ομάδας 
κατανόησαν τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες του συγγραφικού έργου, ενώ παράλληλα 
συνειδητοποίησαν πως δεν είναι μία διαδικασία που ολοκληρώνεται σε μία μόνο φάση, αλλά 
χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρωθεί σε διάφορες φάσεις, όπως τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την 
πρώτη καταγραφή, την αναθεώρηση/βελτίωση και την αυτο- και ετερο-αξιολόγηση πριν την τελική 
έκδοση. Έτσι, οι μαθητές-συγγραφείς αφιέρωναν χρόνο για να σχεδιάσουν και να οργανώσουν το 
συγγραφικό τους έργο, προχωρούσαν στην πρώτη καταγραφή παρακολουθώντας την εκτέλεση του 
σχεδιασμού, έκαναν σταδιακή επανάγνωση του παραγόμενου κειμένου αναθεωρώντας και 
βελτιώνοντας το  κείμενό τους, ενώ δεν προχωρούσαν στη  τελική έκδοση, εάν δεν έκανα αυτο-
αξιολόγηση και δεν δέχονταν ετερο-αξιολόγηση από κάποιον συμμαθητή τους. 

Επίσης, διέκριναν τα κειμενικά είδη και γνώριζαν τα δομικά στοιχεία και τα υφογλωσσικά 
χαρακτηριστικά τους με αποτέλεσμα να παράγουν ποιοτικότερα κείμενα με σωστό συνδυασμό των 

Αρχάριοι συγγραφείς
Πειραματική ομάδα 

Πριν την 
παρέμβαση

Μετά την 
παρέμβαση

Έλεγχος στατιστικής 
σημαντικότητας

Μ.Ο
(Τ.Α)

Μ.Ο
(Τ.Α)

t df p

Ποιότητα 
γραπτού λόγου

82,86
(53,969)

164,67
(75,963)

-5,253 20 0,000

Καταστασιακό
άγχος

28,24
(7,155)

27,43
(7,215)

0,412 20 0,685

Δομικό 
άγχος

34,43
(7,545)

36,81
(6,408)

-1,321 20 0,202

Ομάδα ελέγχου
Ποιότητα 

γραπτού λόγου
109,86

(69,112)
146,86

(70,202)
-3,806 13 0,002

Καταστασιακό
άγχος

27,64
(4,971)

41,14
(6,062)

-9,659 13 0,000

Δομικό 
άγχος

37,43
(6,333)

35,07
(8,748)

0,813 13 0,431

δομικών στοιχείων και οι διορθώσεις/βελτιώσεις τους να αφορούν τόσο στην εμφάνιση όσο και στο 
περιεχόμενο και στη δομή. Τέλος, οι μαθητές-συγγραφείς κατανόησαν τον επικοινωνιακό ρόλο της 
παραγωγής γραπτού λόγου και λάμβαναν σοβαρά υπόψη από τη φάση του σχεδιασμού το 
ακροατήριο και την επικοινωνιακή περίσταση. Έτσι, το κείμενό τους δεν ήταν πλέον 
προσανατολισμένο στον συγγραφέα, αλλά στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του αναγνώστη πάντα 
μέσα σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, ενώ δεν το αντιμετώπιζαν πια ως μέσο εξέτασης και 
αξιολόγησης, αλλά ως μέσο επικοινωνίας.

Όσον αφορά στα επίπεδα άγχους, καταστασιακού και δομικού, των αρχάριων συγγραφέων 
πριν την παρέμβαση, προκύπτει πως και στις δύο ομάδες τα επίπεδα ήταν σχετικά χαμηλά και ίδια
(βλ. πίνακα 2.). Ωστόσο, μετά την παρέμβαση οι αρχάριοι συγγραφείς της πειραματικής ομάδας 
γίνονται τυπικοί, χωρίς όμως να διαφοροποιούνται τα επίπεδα καταστασιακού  και δομικού άγχους. 
Αντίθετα, οι αρχάριοι συγγραφείς της ομάδας ελέγχου που βελτιώνονται ως συγγραφείς και 
γίνονται τυπικοί εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα καταστασιακού άγχους και σταθερά τα επίπεδα 
δομικού άγχους.

Οι παραπάνω διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων μας επιτρέπουν να υποστηρίξουμε πως 
οφείλονται στη διδακτική παρέμβαση. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχάριοι συγγραφείς της πειραματικής 
ομάδας έγιναν τυπικοί συνειδητοποιώντας τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις του γραπτού λόγου και 
δεν αύξησαν τα επίπεδα καταστασιακού άγχους, καθώς μέσω των διαδικαστικών διευκολύνσεων 
που είχαν στη διάθεσή τους κατάφεραν να διαχειριστούν το γνωσιακό φορτίο της παραγωγής 
γραπτού λόγου και παράλληλα να διαχειριστούν και τις συναισθηματικές διεργασίες που 
αντιμετώπισαν. Αυτό προκύπτει τόσο από τα ποσοτικά δεδομένα όσο και από την παρατήρηση και 
καταγραφή των αντιδράσεων και των απόψεων των μαθητών-συγγραφέων, οι οποίοι δεν 
δυσανασχετούσαν και δεν εκδήλωναν άρνηση κατά την εμπλοκή τους σε συγγραφικές διαδικασίες, 
αλλά αντίθετα αντιδρούσαν έντονα, όταν για κάποιο λόγο δεν μπορούσαμε να κάνουμε παραγωγή 
γραπτού λόγου. Επίσης, έδειχναν πως ήταν μια διαδικασία ευχάριστη γι’ αυτούς, καθώς ζητούσαν 
καθημερινή εμπλοκή σε συγγραφικές διαδικασίες και στον ελεύθερο χρόνο τους, στην τάξη και στο 
σπίτι, έγραφαν κείμενα δικής τους επιλογής. Χαρακτηριστικές είναι και οι παρακάτω δηλώσεις 
τους: «Τελικά είναι ωραίο να γράφεις!», «Τώρα ξέρω πώς να γράφω.»,  «Μ’ αρέσει να κάνω 
Σκέφτομαι και Γράφω!», «Να γράφουμε κάθε μέρα!». Αντίθετα, οι αρχάριοι συγγραφείς της ομάδας 
ελέγχου που έγιναν τυπικοί βελτίωσαν τις συγγραφικές τους επιδόσεις, όμως δεν κατάφεραν να 
διαχειριστούν και να συντονίσουν τις γνωσιακές και συναισθηματικές διεργασίες με αποτέλεσμα να 
αυξηθούν τα επίπεδα του καταστασιακού άγχους. Τέλος, όσον αφορά στο δομικό άγχος προκύπτει 
πως δεν αλληλεπιδρά με το καταστασιακό.

Σε αντίστοιχα αποτελέσματα κατέληξαν και άλλες σχετικές έρευνες υποστηρίζοντας πως 
κατά τη σύνθεση επικοινωνιακών κειμένων, μια εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική διαδικασία, οι 
μαθητές εμφανίζουν υψηλά επίπεδα άγχους (Spantidakis & Vasilaki, 2006 Σπαντιδάκης & 
Βασιλάκη, 2009 Μαυριδάκη, 2009 Ụcgun, 2011 Karakaya & Hakan, 2011 Tsiriotaki, 2013 ). 
Πιο συγκεκριμένα, οι έμπειροι συγγραφείς εμφανίζουν υψηλά επίπεδα άγχους (Spantidakis &
Vasilaki, 2006) ενώ οι αρχάριοι συγγραφείς φαίνεται να έχουν παραιτηθεί από τη διαδικασία 
σύνθεσης και τα επίπεδα άγχους τους είναι πολύ χαμηλά (Σπαντιδάκης & Βασιλάκη, 2009). Εν 
ολίγοις, όσο βελτιώνεται ένας συγγραφέας αυξάνονται και τα επίπεδα καταστασιακού άγχους, γι’ 
αυτό και χρειάζεται η ανάπτυξη διδακτικών παρεμβάσεων που θα ενισχύουν τη συγγραφική 
επάρκεια των μαθητών/συγγραφέων μέσω του συντονισμού των γνωσιακών και συναισθηματικών 
διεργασιών (D’Mello & Mills, 2014).

5 Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 
επιβεβαίωσαν την ισχυρή σχέση του άγχους με την παραγωγή επικοινωνιακών κειμένων και 
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τόνισαν πώς όσο οι μαθητές-συγγραφείς βελτιώνονται και συνειδητοποιούν τις δυσκολίες και τις 
απαιτήσεις του συγγραφικού έργου τόσο αυξάνουν τα επίπεδα του καταστασιακού άγχους, ενώ η 
χρήση στρατηγικών που τους ενισχύει στη διαχείριση των γνωσιακών διεργασιών βοηθά στη 
μείωσή του. Προτείνεται, λοιπόν, να συνεχιστούν οι σχετικές έρευνες με στόχο τη διερεύνηση του 
άγχους που βιώνουν οι μαθητές κατά τη συγγραφική διαδικασία συγκριτικά και με άλλες 
μεταβλητές, όπως το φύλο και η άποψη γονέων και εκπαιδευτικών.   
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τόνισαν πώς όσο οι μαθητές-συγγραφείς βελτιώνονται και συνειδητοποιούν τις δυσκολίες και τις 
απαιτήσεις του συγγραφικού έργου τόσο αυξάνουν τα επίπεδα του καταστασιακού άγχους, ενώ η 
χρήση στρατηγικών που τους ενισχύει στη διαχείριση των γνωσιακών διεργασιών βοηθά στη 
μείωσή του. Προτείνεται, λοιπόν, να συνεχιστούν οι σχετικές έρευνες με στόχο τη διερεύνηση του 
άγχους που βιώνουν οι μαθητές κατά τη συγγραφική διαδικασία συγκριτικά και με άλλες 
μεταβλητές, όπως το φύλο και η άποψη γονέων και εκπαιδευτικών.   
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2 Ορισμοί και βασικά χαρακτηριστικά
Η προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας του παιχνιδιού συναντά αντιλογίες και 

δυσκολίες, με αποτέλεσμα την έλλειψη ενός συνοπτικού ορισμού, ικανού να καλύψει 
όλα τα χαρακτηριστικά που οι άνθρωποι εννοούν για το συγκεκριμένο φαινόμενο. 
Ένας σχετικός ορισμός δίνεται από τον Huizinga, J., ως «μία εθελοντική 
δραστηριότητα ή απασχόληση, η οποία πραγματοποιείται μέσα σε κάποια 
καθορισμένα τοπικά και χρονικά όρια, σύμφωνα με κανόνες ελεύθερα αποδεκτούς 
αλλά απόλυτα δεσμευτικούς, αποτελώντας αυτοσκοπό και συνοδευόμενη από ένα 
αίσθημα έντασης, χαράς και από τη συνείδηση ότι είναι κάτι διαφορετικό από τη 
συνήθη ζωή» (Huizinga, 1989, 49-50). Ο Γραμματάς, Θ., επίσης, υπογραμμίζοντας 
την ετερογενή και πολυσημική διάσταση του όρου, τον αποδίδει ως «ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται ποικιλότροπα με τη βιολογική, ψυχο-πνευματική, 
συναισθηματική και κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης του παιδιού» (Γραμματάς, 
1996, 17). Σε μία συνοπτικότερη θεώρηση των σχετικών απόψεων, οι Rubin, K., 
Fein, G., και Vanenberg, B., (1983, 693-774) διακρίνουν τρεις βασικές προσεγγίσεις 
στον ορισμό του παιχνιδιού με βάση i) την προδιάθεση, οπότε ξεχωρίζει από άλλες 
μορφές ανθρώπινης δραστηριότητας, ii) τη συμπεριφορά, που μπορεί να παρατηρηθεί 
και να κατηγοριοποιηθεί, και iii) το πλαίσιο, εντός του οποίου εμφανίζονται οι 
προδιαθέσεις ή εκδηλώνονται οι συμπεριφορές. Συνδυάζοντας και τις τρεις 
προσεγγίσεις, οι παραπάνω συγγραφείς ορίζουν, τελικά, το παιχνίδι ως μία τάση 
συμπεριφοράς, που λαμβάνει χώρα εντός πλαισίων που μπορούν να εντοπιστούν ή 
και να αναπαραχθούν· εκδηλώνεται, δε, σε μία ποικιλία παρατηρήσιμων 
συμπεριφορών. 

Παρά την ύπαρξη επιφυλάξεων για τις προσπάθειες ορισμού και ταξινόμησης του 
παιδικού παιχνιδιού, χωρίς επαρκή πάντοτε αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων
(Αυγητίδου, 2001-α, 14-15), ως βασικά χαρακτηριστικά του μπορούν να εντοπιστούν 
η ύπαρξη αυθορμητισμού, εσωτερικής κινητοποίησης και εκούσιας δράσης, 
προσαρμοστικότητας και αυτοκαθορισμού, παρότι, κυρίως στα αγωνιστικά παιχνίδια,
οι συμπεριφορές διενεργούνται οπωσδήποτε εντός κάποιων πλαισίων ή κανόνων
(Τσιάρας, 2003, 15-28˙ Τομασίδης, 1982, 392 ˙ Smith & Vollstedt, 1985, 1042-1050˙
Smith, et al, 1985, 25-41). Επιπλέον, παρατηρείται σημαντικά ελεύθερη έκφραση 
συναισθημάτων, όπως επίσης αξιοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας. 
Το πλαίσιο πραγματοποίησης του παιχνιδιού είναι περισσότερο, συγκριτικά με άλλες 
ανθρώπινες δραστηριότητες, απαλλαγμένο από κυρώσεις και κοινωνικά αντίποινα, 
ενώ η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται από ευχαρίστηση και πλούτο ερεθισμάτων. Τέλος, 
οι στόχοι ενδέχεται να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά 
παραμένουν σχετικοί κυρίως με την ευχαρίστηση, παρά με την επίδοση. 

3 Θεωρίες για το παιχνίδι
Το παιχνίδι έχει απασχολήσει διαχρονικά πολλούς φιλοσόφους και παιδαγωγούς. 

Ως αποτέλεσμα, μετά τους Rousseau J.-J., Locke, J., Pestalozzi, J.H., κ.λπ., που 
τόνισαν μεταναγεννησιακά τη σημασία του παιχνιδιού, διαμορφώθηκαν, βασικά από 
τα τέλη του 19ου αιώνα και μετά, συγκεκριμένες σημαντικές θεωρίες. Κάθε μία με τη 
δική της οπτική αλλά και τις ατέλειές της προσπαθεί να ερμηνεύσει τη φύση και τις 
λειτουργίες του παιχνιδιού. Η Κοντογιάννη, Ά., (2000, 34-44) αποδέχεται τη 
διάκρισή τους σε κλασσικές και σε πρόσφατες, οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά βάση 
μετά το 1920. Οι πρώτες, παρά τις αδυναμίες που τους καταλογίστηκαν στη συνέχεια, 
συνέβαλαν στη βασική κατανόηση της έννοιας του παιχνιδιού. Μία συνολική 
αποδεκτή ταξινόμησή τους έχει ως εξής (Κοντογιάννη, 2000, 34-44˙ Παπάς, 1998, 
332-333˙ Τομασίδης, 1982, 392-393˙ Ασπιώτης, 1986, 331-338˙ Στογιανννίδου, 
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία επιχειρεί μία μελέτη του παιδικού παιχνιδιού ως 

δραστηριότητα, διακρινόμενο από το παιχνίδι ως αντικείμενο. Επί του ακριβούς 
ορισμού τού παιχνιδιού διαπιστώνονται αρκετές δυσκολίες και αντιλογίες. Εν 
τούτοις, ως βασικά χαρακτηριστικά του μπορούν, οπωσδήποτε, να εντοπιστούν η 
ύπαρξη αυθορμητισμού, εσωτερικής κινητοποίησης και εκούσιας δράσης, 
προσαρμοστικότητας και αυτοκαθορισμού, έστω, ενίοτε, εντός κάποιων πλαισίων ή 
κανόνων. Επιπλέον, παρατηρείται σημαντικά ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων, 
όπως επίσης αξιοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας.

Οι θεωρίες, δε, που επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τη φύση και τις λειτουργίες του 
παιχνιδιού μπορούν να διακριθούν σε κλασσικές και πρόσφατες. Τελικώς, όμως, για 
την αποτελεσματική μελέτη και έρευνα του παιχνιδιού απαιτείται ταυτόχρονη 
πολυεπίπεδη και πολυοπτική θεώρηση.

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ο ιδιαίτερος κοινωνικοποιητικός του ρόλος. 
Συγκεκριμένα, έρευνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό εντόπισαν συμβολή στην 
ένταξη στην κοινωνική ομάδα, στην ανάπτυξη συνεργατικότητας, αλληλοσεβασμού, 
φιλικών διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων. Επίσης, στην καλλιέργεια
κοινωνικών δεξιοτήτων και την καταστολή ή τη μετρίαση των εγωιστικών τάσεων.
Βεβαίως, η δραστηριότητα του παιδικού παιχνιδιού δύναται να εμπεριέχει και 
εκδηλώσεις μη αποδεκτών κοινωνικώς συμπεριφορών. Τούτο δεν μειώνει, όμως, τη 
σημασία της στη ζωή του παιδιού και τη συμβολή της στην κοινωνικοποίησή του.

Λέξεις κλειδιά: παιχνίδι, θεωρίες παιχνιδιού, κοινωνικοποίηση

1  Εισαγωγή
Στην αρχαία ελληνική γραμματεία απαντώνται αναφορές για το παιχνίδι από τον 

Όμηρο ακόμη (Ομήρου Οδύσσεια,  ζ΄ 101-102). Ο Πλάτων, επίσης, αναγνωρίζει τη 
γενικότερη αξία του παιχνιδιού (Πλάτωνος Νόμοι, Ζ΄ 803e) και επισημαίνει την 
ανάγκη της παιδαγωγικής του αξιοποίησης (Πλάτωνος Νόμοι, Α΄ 644b). Εντοπίζει,
παράλληλα, και τη σημασία της ειδικότερης διδακτικής του συμβολής (Πλάτωνος 
Νόμοι, Ζ΄ 819b). Ανάλογα, ο Αριστοτέλης επισημαίνει το στοιχείο της ευχαρίστησης 
στο παιχνίδι (Αριστοτέλους Ρητορική τέχνη, 1371b) και το αποκομιζόμενο από τα 
παιδιά όφελος της σωματικής κίνησης διά του παιχνιδιού (Αριστοτέλους Πολιτικά,
1336a).

Βεβαίως, κρίνεται απαραίτητη η διάκριση ανάμεσα στο παιχνίδι ως 
δραστηριότητα, που αντιστοιχεί στον όρο παιδιά (Δημητράκος,1964, 940), που δεν 
χρησιμοποιείται ιδιαίτερα πλέον (play ή, όταν τονίζεται το αγωνιστικό στοιχείο ενός 
οργανωμένου παιχνιδιού, game) και στο παιχνίδι ως αντικείμενο ή άθυρμα (toy). Η 
παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με την πρώτη σημασία του όρου, δηλαδή με το 
παιχνίδι ως δραστηριότητα, εστιαζόμενη, κατά βάση, στην παιδική ηλικία. Θα 
επιχειρήσει, δε, μία συνοπτική σκιαγράφηση των διαστάσεων και των κατηγοριών 
του με βάση τις σχετικές ερμηνευτικές θεωρίες, για να καταλήξει στην εξέταση της 
κοινωνικοποιητικής του λειτουργίας.
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2 Ορισμοί και βασικά χαρακτηριστικά
Η προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας του παιχνιδιού συναντά αντιλογίες και 

δυσκολίες, με αποτέλεσμα την έλλειψη ενός συνοπτικού ορισμού, ικανού να καλύψει 
όλα τα χαρακτηριστικά που οι άνθρωποι εννοούν για το συγκεκριμένο φαινόμενο. 
Ένας σχετικός ορισμός δίνεται από τον Huizinga, J., ως «μία εθελοντική 
δραστηριότητα ή απασχόληση, η οποία πραγματοποιείται μέσα σε κάποια 
καθορισμένα τοπικά και χρονικά όρια, σύμφωνα με κανόνες ελεύθερα αποδεκτούς 
αλλά απόλυτα δεσμευτικούς, αποτελώντας αυτοσκοπό και συνοδευόμενη από ένα 
αίσθημα έντασης, χαράς και από τη συνείδηση ότι είναι κάτι διαφορετικό από τη 
συνήθη ζωή» (Huizinga, 1989, 49-50). Ο Γραμματάς, Θ., επίσης, υπογραμμίζοντας 
την ετερογενή και πολυσημική διάσταση του όρου, τον αποδίδει ως «ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται ποικιλότροπα με τη βιολογική, ψυχο-πνευματική, 
συναισθηματική και κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης του παιδιού» (Γραμματάς, 
1996, 17). Σε μία συνοπτικότερη θεώρηση των σχετικών απόψεων, οι Rubin, K., 
Fein, G., και Vanenberg, B., (1983, 693-774) διακρίνουν τρεις βασικές προσεγγίσεις 
στον ορισμό του παιχνιδιού με βάση i) την προδιάθεση, οπότε ξεχωρίζει από άλλες 
μορφές ανθρώπινης δραστηριότητας, ii) τη συμπεριφορά, που μπορεί να παρατηρηθεί 
και να κατηγοριοποιηθεί, και iii) το πλαίσιο, εντός του οποίου εμφανίζονται οι 
προδιαθέσεις ή εκδηλώνονται οι συμπεριφορές. Συνδυάζοντας και τις τρεις 
προσεγγίσεις, οι παραπάνω συγγραφείς ορίζουν, τελικά, το παιχνίδι ως μία τάση 
συμπεριφοράς, που λαμβάνει χώρα εντός πλαισίων που μπορούν να εντοπιστούν ή 
και να αναπαραχθούν· εκδηλώνεται, δε, σε μία ποικιλία παρατηρήσιμων 
συμπεριφορών. 

Παρά την ύπαρξη επιφυλάξεων για τις προσπάθειες ορισμού και ταξινόμησης του 
παιδικού παιχνιδιού, χωρίς επαρκή πάντοτε αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων
(Αυγητίδου, 2001-α, 14-15), ως βασικά χαρακτηριστικά του μπορούν να εντοπιστούν 
η ύπαρξη αυθορμητισμού, εσωτερικής κινητοποίησης και εκούσιας δράσης, 
προσαρμοστικότητας και αυτοκαθορισμού, παρότι, κυρίως στα αγωνιστικά παιχνίδια,
οι συμπεριφορές διενεργούνται οπωσδήποτε εντός κάποιων πλαισίων ή κανόνων
(Τσιάρας, 2003, 15-28˙ Τομασίδης, 1982, 392 ˙ Smith & Vollstedt, 1985, 1042-1050˙
Smith, et al, 1985, 25-41). Επιπλέον, παρατηρείται σημαντικά ελεύθερη έκφραση 
συναισθημάτων, όπως επίσης αξιοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας. 
Το πλαίσιο πραγματοποίησης του παιχνιδιού είναι περισσότερο, συγκριτικά με άλλες 
ανθρώπινες δραστηριότητες, απαλλαγμένο από κυρώσεις και κοινωνικά αντίποινα, 
ενώ η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται από ευχαρίστηση και πλούτο ερεθισμάτων. Τέλος, 
οι στόχοι ενδέχεται να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά 
παραμένουν σχετικοί κυρίως με την ευχαρίστηση, παρά με την επίδοση. 

3 Θεωρίες για το παιχνίδι
Το παιχνίδι έχει απασχολήσει διαχρονικά πολλούς φιλοσόφους και παιδαγωγούς. 

Ως αποτέλεσμα, μετά τους Rousseau J.-J., Locke, J., Pestalozzi, J.H., κ.λπ., που 
τόνισαν μεταναγεννησιακά τη σημασία του παιχνιδιού, διαμορφώθηκαν, βασικά από 
τα τέλη του 19ου αιώνα και μετά, συγκεκριμένες σημαντικές θεωρίες. Κάθε μία με τη 
δική της οπτική αλλά και τις ατέλειές της προσπαθεί να ερμηνεύσει τη φύση και τις 
λειτουργίες του παιχνιδιού. Η Κοντογιάννη, Ά., (2000, 34-44) αποδέχεται τη 
διάκρισή τους σε κλασσικές και σε πρόσφατες, οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά βάση 
μετά το 1920. Οι πρώτες, παρά τις αδυναμίες που τους καταλογίστηκαν στη συνέχεια, 
συνέβαλαν στη βασική κατανόηση της έννοιας του παιχνιδιού. Μία συνολική 
αποδεκτή ταξινόμησή τους έχει ως εξής (Κοντογιάννη, 2000, 34-44˙ Παπάς, 1998, 
332-333˙ Τομασίδης, 1982, 392-393˙ Ασπιώτης, 1986, 331-338˙ Στογιανννίδου, 
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ε) Ψυχαναλυτικές θεωρίες, οι οποίες βασικά αποδέχονται ότι με το παιχνίδι το 
παιδί ικανοποιεί υποσυνείδητες επιθυμίες και ανικανοποίητες τάσεις του, 
επεξεργάζεται τις εσωτερικές του συγκρούσεις και αναδομεί τις εμπειρίες που κάποτε 
το είχαν φοβίσει ή διαταράξει. Έτσι, επέρχεται μία κάθαρση, μέσω της οποίας τελικά 
φιλτράρονται τα ένστικτα και οι αντικοινωνικές προδιαθέσεις. Η συγκεκριμένη 
γενικότερη εκτίμηση οδήγησε στη σύνθεση μεθόδων χρήσης του παιχνιδιού και για 
ψυχοθεραπευτικούς σκοπούς· πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την παιγνιοθεραπεία
(play therapy). Εκπρόσωποι: Freud, S., (χ.χ., 93-181), Klein, M., (1977, 29-44) κ.ά.

3.3 Συνολική διαπίστωση επί των θεωριών για το παιχνίδι
Με βάση το σύνολο των παραπάνω αναφορών φαίνεται πως το παιχνίδι ως 

δραστηριότητα έχει αρκετά πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, αναφορικά με τα κίνητρα, 
τους σκοπούς, τα οφέλη και τις λειτουργίες του, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Συνεπώς, μονοοπτικές θεωρήσεις δεν επαρκούν, όχι μόνο για την ερμηνεία του, αλλά 
συχνά ούτε, καν, για την πλήρη περιγραφή του. Απαιτείται, μάλλον, ταυτόχρονη 
πολυεπίπεδη και πολυοπτική θεώρηση, προκειμένου για αποτελεσματική σχετική 
μελέτη και ερευνητική ενασχόληση.

4 Ταξινομήσεις του παιδικού παιχνιδιού 
Πέρα από τις σχετικές με το παιχνίδι θεωρίες, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά και 

στις διάφορες ταξινομήσεις του. Αυτές, καταρχήν, ποικίλουν ως προς το κριτήριο 
διάκρισης, που μπορεί να είναι το αντικείμενο του παιχνιδιού (π.χ. ηλεκτρονικό, 
γλωσσικό, κινητικό, μιμητικό), οι φορείς του (ατομικό ή ομαδικό), κάποιο 
λειτουργικό ποιοτικό χαρακτηριστικό του (π.χ. επαναληπτικό, ανταγωνιστικό ή 
συνεργατικό, ανεξάρτητο ή παράλληλο) κ.λπ. (Γιάνναρης, 1995, 28-29˙ Ασπιώτης, 
1986, 345-349˙ Maimbolwa–Sinyangwe & Thomas, 1991, 3570-3574).

Ένα σημαντικό ταξινομικό κριτήριο αποτελεί ο τρόπος κοινωνικής συμμετοχής 
του παιδιού στο παιχνίδι. Ο Τσιάρας, Α., (2003, 22) επισκοπώντας τη σχετική 
βιβλιογραφία, διακρίνει πέντε περιπτώσεις, που είναι i) η απλή περιπλάνηση ή η 
ενασχόληση του παιδιού με κάτι άλλο, χωρίς συμμετοχή στο παιχνίδι των υπολοίπων, 
ii) το μοναχικό παιχνίδι, όπου ο κάθε ένας απορροφάται στη δική του αποκλειστικά 
δραστηριότητα, iii) η παρακολούθηση του παιχνιδιού των άλλων, χωρίς εμπλοκή σε 
αυτό, iv) το παράλληλο παιχνίδι, όπου τα παιδιά παίζουν το ένα κοντά στο άλλο, με 
μικρή ή καθόλου έμφαση στην ομαδική συμμετοχή, και v) το συνεργατικό κοινωνικό 
παιχνίδι, που χαρακτηρίζεται από συνεργασία, επικοινωνία και ομαδική συμμετοχή 
στην εξέλιξή του. 

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η ταξινόμηση του Piaget, J., η οποία γίνεται, βάσει 
των σταδίων ανάπτυξης του παιδιού, με i) το παιχνίδι άσκησης (practice play), που 
περιλαμβάνει, βασικά, λειτουργικές ασκήσεις κίνησης και ήχων ή επαφής με 
αντικείμενα και εμφανίζεται από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωή του βρέφους, ii)
το συμβολικό παιχνίδι (symbolic play), με αναπαράσταση αντικειμένων και
καταστάσεων, του οποίου η εκδήλωση ξεκινά αρκετά νωρίς για να αρχίσει να φθίνει 
ήδη από το τέταρτο έτος της ηλικίας και να σταματήσει γύρω στο δωδέκατο, σημείο 
στο οποίο υπάρχουν γενικά διαφωνίες, και iii) τα παιχνίδιa με κανόνες (games with 
rules), που προϋποθέτουν την ύπαρξη κοινωνικών σχέσεων με συνομηλίκους και 
παρατηρούνται κατά κύριο λόγο μετά την ηλικία των επτά ετών (Γέρος, 1984, 27˙ 
Piaget, 1962, 105-146). Η Smilansky, S., (1968, 6) διαφοροποιεί ελαφρά και 
διευρύνει την παραπάνω ταξινόμηση με το κατασκευαστικό παιχνίδι (constructive 
play), όπου γίνεται χρήση αντικειμένων με σκοπό να κατασκευαστεί ή γενικότερα να 
δημιουργηθεί κάτι.

1991, 3583-3584˙ Χατζηχρήστου, 1991, 3580-3581˙ Flitner, 1974, 13-20˙ Rubin, et 
al, 1983, 693-774˙ Mellou, 1994, 91-100):

3.1 Κλασσικές θεωρίες
α) Της πλεονάζουσας ενέργειας, που ερμηνεύει το παιχνίδι και την κίνηση 

γενικότερα ως διέξοδο του βιολογικού πλεονάσματος του παιδιού. Αντικρούστηκε 
από την άποψη ότι το καταπονημένο παιδί παίζει όπως και το ξεκούραστο. 
Εκπρόσωποι: Schiller, F., Spencer, H.  

β) Της αναψυχής, που υποστηρίζει ότι το παιδί παίζει για να ξεκουραστεί και να 
ευχαριστηθεί· αρνητικό σημείο της η μη αναγνώριση γνωσιακού περιεχομένου και 
λειτουργίας στο παιχνίδι. Εκπρόσωποι: Lazarus, M., Patrick, G.

γ) Του αταβισμού ή της ανακεφαλαίωσης, κατά την οποία η ανάπτυξη του παιδιού 
αποτελεί σύντομη ανακεφαλαίωση της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, που 
αντικατοπτρίζεται στη διαδικασία του παιδικού παιχνιδιού· παραλληλισμός στον 
οποίο καταλογίστηκαν αρκετές ασυνέπειες. Εκπρόσωποι: Hall, S., Gulick, L.  

δ) Της αυτοαγωγής ή προπαρασκευής, που θεωρεί το παιδικό παιχνίδι ως 
προγύμναση για την απόκτηση ικανοτήτων, με τις οποίες το άτομο θα αντιμετωπίσει 
τις ανάγκες της ζωής ως ενήλικας πλέον. Η συνεπαγόμενη προϋπόθεση της 
προϋπάρχουσας γνώσης στο παιδί και η ταυτόχρονη εμμονή της συγκεκριμένης 
θεωρίας στην έννοια του ενστίκτου αμφισβητήθηκαν. Εκπρόσωπος: Groos, C.

ε) Της άμιλλας, σύμφωνα με την οποία το παιδί ανταγωνίζεται τους άλλους και 
θέλει να τους ξεπεράσει. Αντιπαρατέθηκε, ως άποψη, ιδιαίτερα στις θεωρίες της 
αυτοαγωγής και της πλεονάζουσας ενέργειας. Εκπρόσωπος: McDougal, W.

στ) Της επιτυχίας και της έξαρσης του εγώ, που υποστηρίζει ότι το παιδί παίζοντας 
ξεκουράζεται, γεύεται επιτυχία και επιβεβαιώνεται. Εκπρόσωποι: Janet, P., Chateau, 
J.

3.2 Πρόσφατες θεωρίες
α) Aναπτυξιακές – γνωσιακές θεωρίες. Σημαντικός εκπρόσωπος της εν λόγω 

κατηγορίας είναι ο Piaget, J., (1962, 88-212) ο οποίος συσχετίζει τις μορφές του 
παιδικού παιχνιδιού με τα στάδια της νοητικής ανάπτυξης του παιδιού και 
αναγνωρίζει τη συμβολή του πρώτου ως σημαντική στη γενικότερη ανάπτυξη του 
παιδιού. Άλλος εκπρόσωπος της σχολής αυτής είναι ο Vygotsky, L., (1997, 157-176) 
που θεωρεί το παιχνίδι ως ένα σημαντικό αλλά όχι το μοναδικό παράγοντα της 
συνολικής ανάπτυξης του παιδιού. Τονίζει, επίσης, ιδιαίτερα τη λειτουργία της 
φαντασίας στο παιχνίδι, καθώς και τη συμβολή του στη γλωσσική ανάπτυξη και την 
πρόσκτηση κοινωνικής ικανότητας. 

β) Συμπεριφοριστικές και ανακλαστικές θεωρίες. Οι μεν πρώτες δέχονται πως το 
παιχνίδι δεν καθορίζεται από κάποια βιολογική ανάγκη, αλλά από μορφές 
συμπεριφοράς που συνδέονται με την περιέργεια και τη μίμηση· οι δε δεύτερες το 
ερμηνεύουν σύμφωνα με την αρχή της απόκρισης σε κάποιο ερέθισμα. Εκπρόσωποι: 
Schloserg, H., (Schlosberg, 1947, 229-231) κ.ά.

γ) Ιστορικές ή πολιτισμικές θεωρίες με βασικό εκπρόσωπο τον Huizinga, J., ο 
οποίος θεωρεί το παιχνίδι ως μία από τις βάσεις του πολιτισμού, εξίσου σημαντικό με 
το λογίζεσθαι και το κατασκευάζειν (Huizinga, 1989, 11-48, 287-312).

δ) Θεωρίες κινήτρων, που δέχονται τη συνύπαρξη της δραστηριότητας του 
παιχνιδιού και της εξερεύνησης, με κοινή αφετηριακή βάση το κίνητρο. 
Υπογραμμίζουν την ύπαρξη μίας παρωθητικής ιδιότυπης έντασης, που ωθεί το 
υποκείμενο προς την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Εκπρόσωποι:
Berlyne, D., (1969, 795-852), Hutt, C., (1966, 61-81) κ.ά.
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ε) Ψυχαναλυτικές θεωρίες, οι οποίες βασικά αποδέχονται ότι με το παιχνίδι το 
παιδί ικανοποιεί υποσυνείδητες επιθυμίες και ανικανοποίητες τάσεις του, 
επεξεργάζεται τις εσωτερικές του συγκρούσεις και αναδομεί τις εμπειρίες που κάποτε 
το είχαν φοβίσει ή διαταράξει. Έτσι, επέρχεται μία κάθαρση, μέσω της οποίας τελικά 
φιλτράρονται τα ένστικτα και οι αντικοινωνικές προδιαθέσεις. Η συγκεκριμένη 
γενικότερη εκτίμηση οδήγησε στη σύνθεση μεθόδων χρήσης του παιχνιδιού και για 
ψυχοθεραπευτικούς σκοπούς· πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την παιγνιοθεραπεία
(play therapy). Εκπρόσωποι: Freud, S., (χ.χ., 93-181), Klein, M., (1977, 29-44) κ.ά.

3.3 Συνολική διαπίστωση επί των θεωριών για το παιχνίδι
Με βάση το σύνολο των παραπάνω αναφορών φαίνεται πως το παιχνίδι ως 

δραστηριότητα έχει αρκετά πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, αναφορικά με τα κίνητρα, 
τους σκοπούς, τα οφέλη και τις λειτουργίες του, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Συνεπώς, μονοοπτικές θεωρήσεις δεν επαρκούν, όχι μόνο για την ερμηνεία του, αλλά 
συχνά ούτε, καν, για την πλήρη περιγραφή του. Απαιτείται, μάλλον, ταυτόχρονη 
πολυεπίπεδη και πολυοπτική θεώρηση, προκειμένου για αποτελεσματική σχετική 
μελέτη και ερευνητική ενασχόληση.

4 Ταξινομήσεις του παιδικού παιχνιδιού 
Πέρα από τις σχετικές με το παιχνίδι θεωρίες, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά και 

στις διάφορες ταξινομήσεις του. Αυτές, καταρχήν, ποικίλουν ως προς το κριτήριο 
διάκρισης, που μπορεί να είναι το αντικείμενο του παιχνιδιού (π.χ. ηλεκτρονικό, 
γλωσσικό, κινητικό, μιμητικό), οι φορείς του (ατομικό ή ομαδικό), κάποιο 
λειτουργικό ποιοτικό χαρακτηριστικό του (π.χ. επαναληπτικό, ανταγωνιστικό ή 
συνεργατικό, ανεξάρτητο ή παράλληλο) κ.λπ. (Γιάνναρης, 1995, 28-29˙ Ασπιώτης, 
1986, 345-349˙ Maimbolwa–Sinyangwe & Thomas, 1991, 3570-3574).

Ένα σημαντικό ταξινομικό κριτήριο αποτελεί ο τρόπος κοινωνικής συμμετοχής 
του παιδιού στο παιχνίδι. Ο Τσιάρας, Α., (2003, 22) επισκοπώντας τη σχετική 
βιβλιογραφία, διακρίνει πέντε περιπτώσεις, που είναι i) η απλή περιπλάνηση ή η 
ενασχόληση του παιδιού με κάτι άλλο, χωρίς συμμετοχή στο παιχνίδι των υπολοίπων, 
ii) το μοναχικό παιχνίδι, όπου ο κάθε ένας απορροφάται στη δική του αποκλειστικά 
δραστηριότητα, iii) η παρακολούθηση του παιχνιδιού των άλλων, χωρίς εμπλοκή σε 
αυτό, iv) το παράλληλο παιχνίδι, όπου τα παιδιά παίζουν το ένα κοντά στο άλλο, με 
μικρή ή καθόλου έμφαση στην ομαδική συμμετοχή, και v) το συνεργατικό κοινωνικό 
παιχνίδι, που χαρακτηρίζεται από συνεργασία, επικοινωνία και ομαδική συμμετοχή 
στην εξέλιξή του. 

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η ταξινόμηση του Piaget, J., η οποία γίνεται, βάσει 
των σταδίων ανάπτυξης του παιδιού, με i) το παιχνίδι άσκησης (practice play), που 
περιλαμβάνει, βασικά, λειτουργικές ασκήσεις κίνησης και ήχων ή επαφής με 
αντικείμενα και εμφανίζεται από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωή του βρέφους, ii)
το συμβολικό παιχνίδι (symbolic play), με αναπαράσταση αντικειμένων και
καταστάσεων, του οποίου η εκδήλωση ξεκινά αρκετά νωρίς για να αρχίσει να φθίνει 
ήδη από το τέταρτο έτος της ηλικίας και να σταματήσει γύρω στο δωδέκατο, σημείο 
στο οποίο υπάρχουν γενικά διαφωνίες, και iii) τα παιχνίδιa με κανόνες (games with 
rules), που προϋποθέτουν την ύπαρξη κοινωνικών σχέσεων με συνομηλίκους και 
παρατηρούνται κατά κύριο λόγο μετά την ηλικία των επτά ετών (Γέρος, 1984, 27˙ 
Piaget, 1962, 105-146). Η Smilansky, S., (1968, 6) διαφοροποιεί ελαφρά και 
διευρύνει την παραπάνω ταξινόμηση με το κατασκευαστικό παιχνίδι (constructive 
play), όπου γίνεται χρήση αντικειμένων με σκοπό να κατασκευαστεί ή γενικότερα να 
δημιουργηθεί κάτι.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

1991, 3583-3584˙ Χατζηχρήστου, 1991, 3580-3581˙ Flitner, 1974, 13-20˙ Rubin, et 
al, 1983, 693-774˙ Mellou, 1994, 91-100):

3.1 Κλασσικές θεωρίες
α) Της πλεονάζουσας ενέργειας, που ερμηνεύει το παιχνίδι και την κίνηση 

γενικότερα ως διέξοδο του βιολογικού πλεονάσματος του παιδιού. Αντικρούστηκε 
από την άποψη ότι το καταπονημένο παιδί παίζει όπως και το ξεκούραστο. 
Εκπρόσωποι: Schiller, F., Spencer, H.  

β) Της αναψυχής, που υποστηρίζει ότι το παιδί παίζει για να ξεκουραστεί και να 
ευχαριστηθεί· αρνητικό σημείο της η μη αναγνώριση γνωσιακού περιεχομένου και 
λειτουργίας στο παιχνίδι. Εκπρόσωποι: Lazarus, M., Patrick, G.

γ) Του αταβισμού ή της ανακεφαλαίωσης, κατά την οποία η ανάπτυξη του παιδιού 
αποτελεί σύντομη ανακεφαλαίωση της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, που 
αντικατοπτρίζεται στη διαδικασία του παιδικού παιχνιδιού· παραλληλισμός στον 
οποίο καταλογίστηκαν αρκετές ασυνέπειες. Εκπρόσωποι: Hall, S., Gulick, L.  

δ) Της αυτοαγωγής ή προπαρασκευής, που θεωρεί το παιδικό παιχνίδι ως 
προγύμναση για την απόκτηση ικανοτήτων, με τις οποίες το άτομο θα αντιμετωπίσει 
τις ανάγκες της ζωής ως ενήλικας πλέον. Η συνεπαγόμενη προϋπόθεση της 
προϋπάρχουσας γνώσης στο παιδί και η ταυτόχρονη εμμονή της συγκεκριμένης 
θεωρίας στην έννοια του ενστίκτου αμφισβητήθηκαν. Εκπρόσωπος: Groos, C.

ε) Της άμιλλας, σύμφωνα με την οποία το παιδί ανταγωνίζεται τους άλλους και 
θέλει να τους ξεπεράσει. Αντιπαρατέθηκε, ως άποψη, ιδιαίτερα στις θεωρίες της 
αυτοαγωγής και της πλεονάζουσας ενέργειας. Εκπρόσωπος: McDougal, W.

στ) Της επιτυχίας και της έξαρσης του εγώ, που υποστηρίζει ότι το παιδί παίζοντας 
ξεκουράζεται, γεύεται επιτυχία και επιβεβαιώνεται. Εκπρόσωποι: Janet, P., Chateau, 
J.

3.2 Πρόσφατες θεωρίες
α) Aναπτυξιακές – γνωσιακές θεωρίες. Σημαντικός εκπρόσωπος της εν λόγω 

κατηγορίας είναι ο Piaget, J., (1962, 88-212) ο οποίος συσχετίζει τις μορφές του 
παιδικού παιχνιδιού με τα στάδια της νοητικής ανάπτυξης του παιδιού και 
αναγνωρίζει τη συμβολή του πρώτου ως σημαντική στη γενικότερη ανάπτυξη του 
παιδιού. Άλλος εκπρόσωπος της σχολής αυτής είναι ο Vygotsky, L., (1997, 157-176) 
που θεωρεί το παιχνίδι ως ένα σημαντικό αλλά όχι το μοναδικό παράγοντα της 
συνολικής ανάπτυξης του παιδιού. Τονίζει, επίσης, ιδιαίτερα τη λειτουργία της 
φαντασίας στο παιχνίδι, καθώς και τη συμβολή του στη γλωσσική ανάπτυξη και την 
πρόσκτηση κοινωνικής ικανότητας. 

β) Συμπεριφοριστικές και ανακλαστικές θεωρίες. Οι μεν πρώτες δέχονται πως το 
παιχνίδι δεν καθορίζεται από κάποια βιολογική ανάγκη, αλλά από μορφές 
συμπεριφοράς που συνδέονται με την περιέργεια και τη μίμηση· οι δε δεύτερες το 
ερμηνεύουν σύμφωνα με την αρχή της απόκρισης σε κάποιο ερέθισμα. Εκπρόσωποι: 
Schloserg, H., (Schlosberg, 1947, 229-231) κ.ά.

γ) Ιστορικές ή πολιτισμικές θεωρίες με βασικό εκπρόσωπο τον Huizinga, J., ο 
οποίος θεωρεί το παιχνίδι ως μία από τις βάσεις του πολιτισμού, εξίσου σημαντικό με 
το λογίζεσθαι και το κατασκευάζειν (Huizinga, 1989, 11-48, 287-312).

δ) Θεωρίες κινήτρων, που δέχονται τη συνύπαρξη της δραστηριότητας του 
παιχνιδιού και της εξερεύνησης, με κοινή αφετηριακή βάση το κίνητρο. 
Υπογραμμίζουν την ύπαρξη μίας παρωθητικής ιδιότυπης έντασης, που ωθεί το 
υποκείμενο προς την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Εκπρόσωποι:
Berlyne, D., (1969, 795-852), Hutt, C., (1966, 61-81) κ.ά.
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Μία άλλη σημαντική ταξινόμηση είναι αυτή του Slade, P., (1970, 3-6, 82) ο οποίος 
διακρίνει το παιχνίδι σε:

1) Προβολικό (projected). Χρησιμοποιείται βασικά ο νους αλλά και το σώμα, σε 
μικρότερο μόνον βαθμό. Είναι συχνότερο έως την ηλικία των τεσσάρων ετών, όπου 
δεν έχει ακόμη αποκτηθεί η ευχέρεια και η αρτιότητα των σωματικών κινήσεων. 
Μέσα από την απασχόληση με το προβολικό παιχνίδι το παιδί αναπτύσσει 
παρατηρητικότητα, υπομονή, συγκέντρωση, οργανωτικότητα και αναμένεται η 
κατοπινή ανάπτυξη θετικών στάσεων για τις τέχνες, τα ήρεμα παιχνίδια, το διάβασμα 
και το γράψιμο.

2) Προσωπικό (personal). Θεωρείται κανονική αναπαράσταση βασισμένη στο 
δραματικό-μιμητικό στοιχείο και συμμετέχει ολόκληρη η προσωπικότητα του 
παιδιού. Εμφανίζεται συνήθως γύρω στην ηλικία των πέντε ετών και χαρακτηρίζεται 
από πολλή δράση, κινητικότητα, ανάπτυξη υπευθυνότητας, αυτοελέγχου και 
ειλικρίνειας. Προωθεί, επίσης, την καλλιέργεια έντονων σωματικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων, αλλά και θετικών στάσεων προς τις τέχνες και το λόγο γενικότερα.

Κατά την επισκόπηση των παραπάνω αναφορών παρατηρείται η έντονη παρουσία 
της μίμησης-αναπαράστασης προσώπων ή καταστάσεων στις διάφορες μορφές του 
παιδικού παιχνιδιού. Έτσι, εντοπίζονται πλέον τα μιμητικά παιχνίδια, τα οποία 
μπορούν, ενδεχόμενα, να εντάσσονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το 
εκάστοτε κριτήριο ταξινόμησης ή να εξετάζονται και ως μία αυτοτελής κατηγορία
(Πετρούτσου, 1991, 3579-3580). Σχετικός, στην αγγλική γλώσσα, είναι ο όρος 
pretend play, που περιλαμβάνει i) αναπαραστάσεις (representations), όπου το παιδί 
προσποιείται πως ένα αντικείμενο αποκτά τις ιδιότητες κάποιου άλλου, π.χ. μία 
σκούπα γίνεται άλογο ή αεροπλάνο, και ii) παίξιμο ρόλων (role playing), όπου γίνεται 
βασικά μίμηση κάποιου άλλου προσώπου (Saltz & Brodie, 1982, 97-98).

5  Κοινωνικοποιητική λειτουργία του παιδικού παιχνιδιού 
Τα παιδιά, ειδικά των μικρότερων ηλικιών, φαίνεται να συνδέουν το παιχνίδι 

άμεσα με τη συμπάθεια και τη φιλία, εξαιτίας του μοιράσματος εμπειριών, 
αντικειμένων κ.λπ., που αυτό περιλαμβάνει (Damon, 1995, 185). Παραπέρα,
εκτιμάται πως το παιχνίδι υποβοηθά τη σταδιακή εξέλιξη της σκέψης, της μνήμης και 
της φαντασίας, τη μάθηση, αλλά και τη διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας του 
παιδιού. Σχετικά, συμβάλλει στην ένταξη στην κοινωνική ομάδα, την ανάπτυξη 
συνεργατικότητας, αλληλοσεβασμού, φιλικών διαπροσωπικών και διομαδικών 
σχέσεων. Συνδέεται, ακόμη, με την καλλιέργεια αυτοέλεγχου, υπομονής, 
αυτοπειθαρχίας και την καταστολή ή τη μετρίαση των εγωιστικών τάσεων (Ρήγα, 
1991, 3574-3576˙ Dansky & Silverman, 1973, 38-43˙ Dansky & Silverman, 1975, 
104˙ Dansky, 1980, 576-579).

Η κοινωνικοποιητική λειτουργία του παιχνιδιού επισημαίνεται και σε έρευνες του 
ελληνικού εκπαιδευτικού χώρου. Πιο συγκεκριμένα, ο Αραβανής, Γ., (1981, 15-26) 
απευθυνόμενος σε παιδιά δημοτικού σχολείου σε Ελλάδα και Σκοτία, καταλήγει στην 
ανάγκη αξιοποίησής του στην εκπαιδευτική διαδικασία με οργανωμένο τρόπο. Η 
Αυγητίδου, Σ., (2001-β, 159-174) επίσης, σημειώνει ιδιαίτερα το ρόλο του παιχνιδιού 
στη νηπιακή ηλικία, ως πλαίσιο και κίνητρο για την ανάπτυξη φιλίας και, παραπέρα, 
ως μέσο για τη δήλωση και γνωστοποίησή της σε άλλους. Στην αλλοδαπή, 
αντίστοιχα, οι Darwish, D., Esquivel, G., Houtz, J., και Alfonso, V., (2001, 13-31) 
εντόπισαν γενικότερη συσχέτιση της συμμετοχής σε παιχνίδια που 
συμπεριλαμβάνουν αλληλεπίδραση με τις κοινωνικές δεξιότητες στα νήπια. 

Εν τούτοις, υπάρχει και αντίθετη άποψη για τις αρετές και τη σημασία του 
παιχνιδιού ως δραστηριότητα. Διαπιστώνει υποχρεωτική έως καταναγκαστική 

συμμετοχή σε αυτό, εντός της κουλτούρας των συνομηλίκων. Επίσης, ατυχήματα, 
όπως και επιβεβαίωση της ισχύος του δυνατού, απομακρύνοντας από την αρχή της 
ισότητας (Suton-Smith & Kelly-Byrne, 1984, 305-321). Η επίκριση αυτή της 
ιδεολογικοποίησης του παιχνιδιού είναι βάσιμη, αλλά δε μειώνει την αξία του, 
καθόσον, αφενός, η εν λόγω δραστηριότητα δεν παύει να αποτελεί ένα κομμάτι της 
ζωής, άρα, λογικά, μπορεί να συμπεριλαμβάνει και αρνητικά στοιχεία. Αφετέρου, ως 
προς τον καταναγκασμό, ειδικότερα, τίθεται ο προβληματισμός τού κατά πόσο αυτός 
μπορεί να αποτελεί συνιστώσα γνήσιου παιχνιδιού. 

Ιδεολογικοποίηση και εξιδανίκευση του παιχνιδιού, υπό μία έννοια, καταλογίζει 
και στους εκπαιδευτικούς η έρευνα στην προσχολική ηλικία των Wood, E., και 
Bennett, N., (2001, 301-328) όπου διαπιστώθηκε ασυνέπεια μεταξύ των θεωρητικών 
αντιλήψεων και της εφαρμοζόμενης πρακτικής. Τα όρια της τελευταίας 
περιορίζονταν από τις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά και από τις υψηλές προσδοκίες 
των εκπαιδευτικών.

Τελικώς, φαίνεται πως η δραστηριότητα του παιδικού παιχνιδιού, αποτελώντας και 
μία πραγματικότητα ορμέφυτα εκδηλωνόμενη, αποτελεί πεδίο έκφρασης και εκβολής 
ποικίλων τάσεων και χαρακτηριστικών εκάστου υποκειμένου, αλλά και της 
ανθρώπινης φύσης γενικότερα. Ως εκ τούτου, είναι φυσικό να εμπεριέχει και 
κοινωνικώς όχι ιδιαίτερα αποδεκτά στοιχεία, παρότι στο σύνολό της υποβοηθά την 
κοινωνικοποίηση του αναπτυσσόμενου ατόμου.
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Μία άλλη σημαντική ταξινόμηση είναι αυτή του Slade, P., (1970, 3-6, 82) ο οποίος 
διακρίνει το παιχνίδι σε:

1) Προβολικό (projected). Χρησιμοποιείται βασικά ο νους αλλά και το σώμα, σε 
μικρότερο μόνον βαθμό. Είναι συχνότερο έως την ηλικία των τεσσάρων ετών, όπου 
δεν έχει ακόμη αποκτηθεί η ευχέρεια και η αρτιότητα των σωματικών κινήσεων. 
Μέσα από την απασχόληση με το προβολικό παιχνίδι το παιδί αναπτύσσει 
παρατηρητικότητα, υπομονή, συγκέντρωση, οργανωτικότητα και αναμένεται η 
κατοπινή ανάπτυξη θετικών στάσεων για τις τέχνες, τα ήρεμα παιχνίδια, το διάβασμα 
και το γράψιμο.

2) Προσωπικό (personal). Θεωρείται κανονική αναπαράσταση βασισμένη στο 
δραματικό-μιμητικό στοιχείο και συμμετέχει ολόκληρη η προσωπικότητα του 
παιδιού. Εμφανίζεται συνήθως γύρω στην ηλικία των πέντε ετών και χαρακτηρίζεται 
από πολλή δράση, κινητικότητα, ανάπτυξη υπευθυνότητας, αυτοελέγχου και 
ειλικρίνειας. Προωθεί, επίσης, την καλλιέργεια έντονων σωματικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων, αλλά και θετικών στάσεων προς τις τέχνες και το λόγο γενικότερα.

Κατά την επισκόπηση των παραπάνω αναφορών παρατηρείται η έντονη παρουσία 
της μίμησης-αναπαράστασης προσώπων ή καταστάσεων στις διάφορες μορφές του 
παιδικού παιχνιδιού. Έτσι, εντοπίζονται πλέον τα μιμητικά παιχνίδια, τα οποία 
μπορούν, ενδεχόμενα, να εντάσσονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το 
εκάστοτε κριτήριο ταξινόμησης ή να εξετάζονται και ως μία αυτοτελής κατηγορία
(Πετρούτσου, 1991, 3579-3580). Σχετικός, στην αγγλική γλώσσα, είναι ο όρος 
pretend play, που περιλαμβάνει i) αναπαραστάσεις (representations), όπου το παιδί 
προσποιείται πως ένα αντικείμενο αποκτά τις ιδιότητες κάποιου άλλου, π.χ. μία 
σκούπα γίνεται άλογο ή αεροπλάνο, και ii) παίξιμο ρόλων (role playing), όπου γίνεται 
βασικά μίμηση κάποιου άλλου προσώπου (Saltz & Brodie, 1982, 97-98).

5  Κοινωνικοποιητική λειτουργία του παιδικού παιχνιδιού 
Τα παιδιά, ειδικά των μικρότερων ηλικιών, φαίνεται να συνδέουν το παιχνίδι 

άμεσα με τη συμπάθεια και τη φιλία, εξαιτίας του μοιράσματος εμπειριών, 
αντικειμένων κ.λπ., που αυτό περιλαμβάνει (Damon, 1995, 185). Παραπέρα,
εκτιμάται πως το παιχνίδι υποβοηθά τη σταδιακή εξέλιξη της σκέψης, της μνήμης και 
της φαντασίας, τη μάθηση, αλλά και τη διαμόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας του 
παιδιού. Σχετικά, συμβάλλει στην ένταξη στην κοινωνική ομάδα, την ανάπτυξη 
συνεργατικότητας, αλληλοσεβασμού, φιλικών διαπροσωπικών και διομαδικών 
σχέσεων. Συνδέεται, ακόμη, με την καλλιέργεια αυτοέλεγχου, υπομονής, 
αυτοπειθαρχίας και την καταστολή ή τη μετρίαση των εγωιστικών τάσεων (Ρήγα, 
1991, 3574-3576˙ Dansky & Silverman, 1973, 38-43˙ Dansky & Silverman, 1975, 
104˙ Dansky, 1980, 576-579).

Η κοινωνικοποιητική λειτουργία του παιχνιδιού επισημαίνεται και σε έρευνες του 
ελληνικού εκπαιδευτικού χώρου. Πιο συγκεκριμένα, ο Αραβανής, Γ., (1981, 15-26) 
απευθυνόμενος σε παιδιά δημοτικού σχολείου σε Ελλάδα και Σκοτία, καταλήγει στην 
ανάγκη αξιοποίησής του στην εκπαιδευτική διαδικασία με οργανωμένο τρόπο. Η 
Αυγητίδου, Σ., (2001-β, 159-174) επίσης, σημειώνει ιδιαίτερα το ρόλο του παιχνιδιού 
στη νηπιακή ηλικία, ως πλαίσιο και κίνητρο για την ανάπτυξη φιλίας και, παραπέρα, 
ως μέσο για τη δήλωση και γνωστοποίησή της σε άλλους. Στην αλλοδαπή, 
αντίστοιχα, οι Darwish, D., Esquivel, G., Houtz, J., και Alfonso, V., (2001, 13-31) 
εντόπισαν γενικότερη συσχέτιση της συμμετοχής σε παιχνίδια που 
συμπεριλαμβάνουν αλληλεπίδραση με τις κοινωνικές δεξιότητες στα νήπια. 

Εν τούτοις, υπάρχει και αντίθετη άποψη για τις αρετές και τη σημασία του 
παιχνιδιού ως δραστηριότητα. Διαπιστώνει υποχρεωτική έως καταναγκαστική 

συμμετοχή σε αυτό, εντός της κουλτούρας των συνομηλίκων. Επίσης, ατυχήματα, 
όπως και επιβεβαίωση της ισχύος του δυνατού, απομακρύνοντας από την αρχή της 
ισότητας (Suton-Smith & Kelly-Byrne, 1984, 305-321). Η επίκριση αυτή της 
ιδεολογικοποίησης του παιχνιδιού είναι βάσιμη, αλλά δε μειώνει την αξία του, 
καθόσον, αφενός, η εν λόγω δραστηριότητα δεν παύει να αποτελεί ένα κομμάτι της 
ζωής, άρα, λογικά, μπορεί να συμπεριλαμβάνει και αρνητικά στοιχεία. Αφετέρου, ως 
προς τον καταναγκασμό, ειδικότερα, τίθεται ο προβληματισμός τού κατά πόσο αυτός 
μπορεί να αποτελεί συνιστώσα γνήσιου παιχνιδιού. 

Ιδεολογικοποίηση και εξιδανίκευση του παιχνιδιού, υπό μία έννοια, καταλογίζει 
και στους εκπαιδευτικούς η έρευνα στην προσχολική ηλικία των Wood, E., και 
Bennett, N., (2001, 301-328) όπου διαπιστώθηκε ασυνέπεια μεταξύ των θεωρητικών 
αντιλήψεων και της εφαρμοζόμενης πρακτικής. Τα όρια της τελευταίας 
περιορίζονταν από τις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά και από τις υψηλές προσδοκίες 
των εκπαιδευτικών.

Τελικώς, φαίνεται πως η δραστηριότητα του παιδικού παιχνιδιού, αποτελώντας και 
μία πραγματικότητα ορμέφυτα εκδηλωνόμενη, αποτελεί πεδίο έκφρασης και εκβολής 
ποικίλων τάσεων και χαρακτηριστικών εκάστου υποκειμένου, αλλά και της 
ανθρώπινης φύσης γενικότερα. Ως εκ τούτου, είναι φυσικό να εμπεριέχει και 
κοινωνικώς όχι ιδιαίτερα αποδεκτά στοιχεία, παρότι στο σύνολό της υποβοηθά την 
κοινωνικοποίηση του αναπτυσσόμενου ατόμου.
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Η αξιοποίηση του διαδικτύου για επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων 
Μελέτη σε δείγμα μαθητών Γυμνασίου

Σάββας Παπαπέτρου,
Κοινωνικός ψυχολόγος – ερευνητής,

spapapetrou@yahoo.com

Περίληψη
Με την έλευση του 21ου αιώνα και με την εκπληκτική διάχυση του διαδικτύου, καθώς και 

την εισχώρηση του κυβερνοχώρου σε πολλές εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι χρήστες των 
υπολογιστικών συστημάτων και τη γενικότερη ανάπτυξη των τεχνολογιών Πληροφορικής και 
επικοινωνιών, η αλληλεπίδραση των ανθρώπων, με χρήση νέων τρόπων επικοινωνίας, τόσο 
μεταξύ τους όσο και με διάφορες μηχανές έχει εξελιχθεί σε καθημερινό φαινόμενο. 

Η διεργασία αυτής της καθολικής επικοινωνίας κρίνεται αναγκαίο να προσεγγιστεί και να 
αναλυθεί σε κοινωνικό-ψυχολογικό πλαίσιο αφού εντοπίζεται σε όλες τις μορφές οργάνωσης των 
σύγχρονων κοινωνιών. Επιπλέον, αυτή η νέα μορφή επικοινωνίας και πληροφόρησης στηρίζεται 
στη μορφή οργάνωσης που έχει μια σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία. Έτσι, μπορούμε να 
διακρίνουμε την ανάπτυξη διάφορων κοινοτήτων στο περιβάλλον του κυβερνοχώρου και του 
διαδικτύου. Κάνουμε λόγο συνεπώς για τη δημιουργία δυνητικών κοινοτήτων, ως εξέλιξη των 
γεωγραφικά στενών ορίων που ως τώρα δίνουμε στον ορισμό της κοινότητας. Ωστόσο, η 
ανάπτυξη των δυνητικών αυτών κοινοτήτων είναι ένα νέο φαινόμενο και είναι απαραίτητο να 
αναλυθούν όλα τα στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση τους.

Η παρούσα έρευνα, βασισμένη σε ποσοτικά δεδομένα, μελετά την επικοινωνία των νέων 
μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον εστιάζεται μόνο στην επικοινωνία των 
εφήβων και επικεντρώνεται στο περιεχόμενο της επικοινωνίας, στις διαφορές της χρήσης των 
μέσων όπως είναι τα fora και το Ίντερνετ, το chatting και τα blogs, καθώς και τις διαφορετικές 
προτιμήσεις των δύο φύλων.

Λέξεις – κλειδιά: δυνητική κοινότητα, συλλογικότητα, διαδίκτυο, επικοινωνία, 
αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων.

1 Εισαγωγικά
Ως επικοινωνία μπορούμε να καθορίσουμε τη διαδικασία μέσω της οποίας ο αποστολέας 

του μηνύματος μεταφέρει ή ανταλλάσσει ιδέες, πληροφορίες, μηνύματα με τον γραπτό ή τον
προφορικό λόγο στον αποδέκτη, ο οποίος δίνει στον πρώτο να αντιληφθεί ότι αφομοίωσε το 
περιεχόμενο του μηνύματος.

Η επικοινωνία θεωρείται μία διαδικασία υψίστης σημασίας και συναρτάται άμεσα με τη
δυνατότητα κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των ατόμων.

Σήμερα, ζούμε την εποχή, κατά την οποία η βιομηχανική κοινωνία, ύστερα από την οριακή 
εξέλιξη της Πληροφορικής, παραχωρεί την θέση της στην επικοινωνιακή κοινωνία. Μια νέα 
μορφή εξουσίας διαφαίνεται, η πληροφοριακή επικοινωνία και αναφέρεται στην δύναμη και 
επιρροή που ασκούν τα κέντρα και τα μέσα πληροφοριών στην κοινή γνώμη.

Η πηγή αυτή εξουσίας έχει καταλυτική επίδραση στην κοινή γνώμη αφού διαμορφώνει 
διαθέσεις και συμπεριφορές που σκιαγραφούν και περιγράφουν τον μεταβιομηχανικό πολίτη.

Σ’ αυτήν λοιπόν την επικοινωνιακή κοινωνία, οι συναινετικές διαδικασίες και οι συλλογικές 
αποφάσεις, θα χρειαστούν την άμεση εφαρμογή των αρχών της επικοινωνίας, για να γεφυρωθούν 

τα χάσματα που υπάρχουν μεταξύ των πολιτών ενός κράτους, καθώς επίσης και των λαών σε μια 
παγκόσμια διάσταση.

Η αρμονική συμβίωση στην γειτονιά, στην πόλη, στην επιχείρηση και γενικά σε όλη την 
ανθρωπότητα, εξαρτάται άμεσα και καθοριστικά από το περιεχόμενο και την ποιότητα της 
επικοινωνίας που έχουν καθιερώσει οι άνθρωποι, για την ανάπτυξη και προκοπή της 
ανθρωπότητας, καθώς επίσης και από την ευχερή δυνατότητα των αποστολέων των μηνυμάτων 
και των δεκτών τους να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά.

2 Διαδικτυακά συστήματα υποστήριξης της επικοινωνίας
Η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί το βασικό έναυσμα ανάπτυξης διαδικτυακών 

λογισμικών που έχουν σαν στόχο την ικανοποίηση αναγκών των χρηστών και κυρίως την ανάγκη 
τους για επικοινωνία. Τα είδη αυτών των λογισμικών είναι ποικίλα αλλά το κοινό τους 
χαρακτηριστικό είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της επαφής των χρηστών.

Στις μέρες μας εξελισσόμενα τα συστήματα επικοινωνίας (chat, email κ.τ.λ.), που ήταν μια 
πρώτη προσέγγιση διαδικτυακών λογισμικών με στόχο την ικανοποίηση της ανάγκης των 
ανθρώπων για επικοινωνία, έχουν κάνει την εμφάνισή τους ποικίλα συστήματα παρουσίας (MSN,
Facebook, Linkedin, Twitter κ.τ.λ.). Τα συστήματα παρουσίας ή συναίσθησης αποτελούν 
λογισμικά με σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας μεταξύ των χρηστών τους. Παρόλο που όλα τα 
συστήματα παρουσίας παρέχουν δυνατότητα επικοινωνίας, κάποια από αυτά “ασχολούνται” με 
συγκεκριμένους τομείς της ζωής ενός χρήστη, όπως το Linkedin που το περιεχόμενό του 
ειδικεύεται στον επαγγελματικό τομέα ή το Youtube που εστιάζει στην ανταλλαγή υλικού, ενώ 
άλλα λογισμικά έχουν αποκλειστικό σκοπό την αίσθηση της παρουσίας μεταξύ των χρηστών, 
όπως το Facebook ή το MSN.

Η ιδιαίτερα μεγάλη διάδοσή αυτών των εφαρμογών αποδεικνύει την επιτακτική ανάγκη των 
ανθρώπων που δεν βρίσκονται γεωγραφικά κοντά (ή ακόμη και όταν βρίσκονται), να 
επικοινωνούν με τρόπο διαφορετικό από αυτό μιας τηλεφωνικής συνομιλίας. Παρά την ευρεία 
χρήση του ωστόσο, σίγουρα ένα λογισμικό το οποίο θα ήταν απαλλαγμένο από τη χρήση και 
ενασχόληση του χρήστη με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα σημείωνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
‘απήχηση’ εφόσον θα έδινε τη δυνατότητα χρήσης του και από άτομα που δεν είναι ιδιαίτερα 
εξοικειωμένα με αυτού του είδους την τεχνολογία. 

Όπως κάθε πρωτοποριακή τεχνολογική ανακάλυψη έχει ένθερμους υποστηρικτές, δεν 
πρέπει να αμελούμε και αυτούς που έχουν κάποιο δισταγμό και αμφιβολίες για τη χρήση της. 
Παρά την προφανώς ευεργετική χρήση αυτών των συστημάτων επικοινωνίας δεν πρέπει να 
ξεχνάμε και την λεπτή γραμμή που διαχωρίζει τη κοινωνική ζωή με τη προσωπική ζωή και τα 
προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο σύστημα σε 
«κατασκοπεύει» συνεχώς. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα συστήματα, όπως και κάθε 
τεχνολογικό επίτευγμα, αναπτύσσονται προκειμένου να διασφαλίσουν ‘καλύτερη’ ποιότητα ζωής 
και όχι καταδυνάστευση της καθημερινότητάς μας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η αποδοχή των 
συστημάτων λογισμικού από τους χρήστες είναι άμεση συνέπεια της ποιότητάς τους.

3 Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνική Δικτύωση (Social Networks and Social
Networking)

Η έννοια του Κοινωνικού Δικτύου, κατ’ εξοχήν κοινωνική έννοια, αποτελεί Κοινωνική 
Δομή (Social Structure) που στη βασική της θεώρηση αποτελείται από Κόμβους (Nodes) και 
Δεσμούς (Ties) μεταξύ των κόμβων. Οι Κόμβοι μπορεί να είναι άνθρωποι ή οργανισμοί και οι 
Δεσμοί μπορεί να είναι κάθε είδους σχέση μεταξύ των κόμβων αλλά και κάθε είδους 
αλληλεξάρτηση. Τέτοιες αλληλεξαρτήσεις μπορεί να είναι κοινές αξίες, οράματα ή ιδέες, 
οικονομικές συναλλαγές, φιλίες, συγγένειες, αντιπάθειες, αντιπαραθέσεις, εμπορικές σχέσεις, 
διαδικτυακές διασυνδέσεις, σεξουαλικές σχέσεις, μεταφορά ασθενειών, ή ακόμη και αεροπορικές 
διαδρομές. Αν και η μελέτη των Κοινωνικών Δικτύων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκή ειδικότερα όσο 
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Περίληψη
Με την έλευση του 21ου αιώνα και με την εκπληκτική διάχυση του διαδικτύου, καθώς και 

την εισχώρηση του κυβερνοχώρου σε πολλές εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι χρήστες των 
υπολογιστικών συστημάτων και τη γενικότερη ανάπτυξη των τεχνολογιών Πληροφορικής και 
επικοινωνιών, η αλληλεπίδραση των ανθρώπων, με χρήση νέων τρόπων επικοινωνίας, τόσο 
μεταξύ τους όσο και με διάφορες μηχανές έχει εξελιχθεί σε καθημερινό φαινόμενο. 

Η διεργασία αυτής της καθολικής επικοινωνίας κρίνεται αναγκαίο να προσεγγιστεί και να 
αναλυθεί σε κοινωνικό-ψυχολογικό πλαίσιο αφού εντοπίζεται σε όλες τις μορφές οργάνωσης των 
σύγχρονων κοινωνιών. Επιπλέον, αυτή η νέα μορφή επικοινωνίας και πληροφόρησης στηρίζεται 
στη μορφή οργάνωσης που έχει μια σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία. Έτσι, μπορούμε να 
διακρίνουμε την ανάπτυξη διάφορων κοινοτήτων στο περιβάλλον του κυβερνοχώρου και του 
διαδικτύου. Κάνουμε λόγο συνεπώς για τη δημιουργία δυνητικών κοινοτήτων, ως εξέλιξη των 
γεωγραφικά στενών ορίων που ως τώρα δίνουμε στον ορισμό της κοινότητας. Ωστόσο, η 
ανάπτυξη των δυνητικών αυτών κοινοτήτων είναι ένα νέο φαινόμενο και είναι απαραίτητο να 
αναλυθούν όλα τα στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση τους.

Η παρούσα έρευνα, βασισμένη σε ποσοτικά δεδομένα, μελετά την επικοινωνία των νέων 
μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον εστιάζεται μόνο στην επικοινωνία των 
εφήβων και επικεντρώνεται στο περιεχόμενο της επικοινωνίας, στις διαφορές της χρήσης των 
μέσων όπως είναι τα fora και το Ίντερνετ, το chatting και τα blogs, καθώς και τις διαφορετικές 
προτιμήσεις των δύο φύλων.

Λέξεις – κλειδιά: δυνητική κοινότητα, συλλογικότητα, διαδίκτυο, επικοινωνία, 
αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων.

1 Εισαγωγικά
Ως επικοινωνία μπορούμε να καθορίσουμε τη διαδικασία μέσω της οποίας ο αποστολέας 

του μηνύματος μεταφέρει ή ανταλλάσσει ιδέες, πληροφορίες, μηνύματα με τον γραπτό ή τον
προφορικό λόγο στον αποδέκτη, ο οποίος δίνει στον πρώτο να αντιληφθεί ότι αφομοίωσε το 
περιεχόμενο του μηνύματος.

Η επικοινωνία θεωρείται μία διαδικασία υψίστης σημασίας και συναρτάται άμεσα με τη
δυνατότητα κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των ατόμων.

Σήμερα, ζούμε την εποχή, κατά την οποία η βιομηχανική κοινωνία, ύστερα από την οριακή 
εξέλιξη της Πληροφορικής, παραχωρεί την θέση της στην επικοινωνιακή κοινωνία. Μια νέα 
μορφή εξουσίας διαφαίνεται, η πληροφοριακή επικοινωνία και αναφέρεται στην δύναμη και 
επιρροή που ασκούν τα κέντρα και τα μέσα πληροφοριών στην κοινή γνώμη.

Η πηγή αυτή εξουσίας έχει καταλυτική επίδραση στην κοινή γνώμη αφού διαμορφώνει 
διαθέσεις και συμπεριφορές που σκιαγραφούν και περιγράφουν τον μεταβιομηχανικό πολίτη.

Σ’ αυτήν λοιπόν την επικοινωνιακή κοινωνία, οι συναινετικές διαδικασίες και οι συλλογικές 
αποφάσεις, θα χρειαστούν την άμεση εφαρμογή των αρχών της επικοινωνίας, για να γεφυρωθούν 

τα χάσματα που υπάρχουν μεταξύ των πολιτών ενός κράτους, καθώς επίσης και των λαών σε μια 
παγκόσμια διάσταση.

Η αρμονική συμβίωση στην γειτονιά, στην πόλη, στην επιχείρηση και γενικά σε όλη την 
ανθρωπότητα, εξαρτάται άμεσα και καθοριστικά από το περιεχόμενο και την ποιότητα της 
επικοινωνίας που έχουν καθιερώσει οι άνθρωποι, για την ανάπτυξη και προκοπή της 
ανθρωπότητας, καθώς επίσης και από την ευχερή δυνατότητα των αποστολέων των μηνυμάτων 
και των δεκτών τους να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά.

2 Διαδικτυακά συστήματα υποστήριξης της επικοινωνίας
Η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί το βασικό έναυσμα ανάπτυξης διαδικτυακών 

λογισμικών που έχουν σαν στόχο την ικανοποίηση αναγκών των χρηστών και κυρίως την ανάγκη 
τους για επικοινωνία. Τα είδη αυτών των λογισμικών είναι ποικίλα αλλά το κοινό τους 
χαρακτηριστικό είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της επαφής των χρηστών.

Στις μέρες μας εξελισσόμενα τα συστήματα επικοινωνίας (chat, email κ.τ.λ.), που ήταν μια 
πρώτη προσέγγιση διαδικτυακών λογισμικών με στόχο την ικανοποίηση της ανάγκης των 
ανθρώπων για επικοινωνία, έχουν κάνει την εμφάνισή τους ποικίλα συστήματα παρουσίας (MSN,
Facebook, Linkedin, Twitter κ.τ.λ.). Τα συστήματα παρουσίας ή συναίσθησης αποτελούν 
λογισμικά με σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας μεταξύ των χρηστών τους. Παρόλο που όλα τα 
συστήματα παρουσίας παρέχουν δυνατότητα επικοινωνίας, κάποια από αυτά “ασχολούνται” με 
συγκεκριμένους τομείς της ζωής ενός χρήστη, όπως το Linkedin που το περιεχόμενό του 
ειδικεύεται στον επαγγελματικό τομέα ή το Youtube που εστιάζει στην ανταλλαγή υλικού, ενώ 
άλλα λογισμικά έχουν αποκλειστικό σκοπό την αίσθηση της παρουσίας μεταξύ των χρηστών, 
όπως το Facebook ή το MSN.

Η ιδιαίτερα μεγάλη διάδοσή αυτών των εφαρμογών αποδεικνύει την επιτακτική ανάγκη των 
ανθρώπων που δεν βρίσκονται γεωγραφικά κοντά (ή ακόμη και όταν βρίσκονται), να 
επικοινωνούν με τρόπο διαφορετικό από αυτό μιας τηλεφωνικής συνομιλίας. Παρά την ευρεία 
χρήση του ωστόσο, σίγουρα ένα λογισμικό το οποίο θα ήταν απαλλαγμένο από τη χρήση και 
ενασχόληση του χρήστη με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα σημείωνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
‘απήχηση’ εφόσον θα έδινε τη δυνατότητα χρήσης του και από άτομα που δεν είναι ιδιαίτερα 
εξοικειωμένα με αυτού του είδους την τεχνολογία. 

Όπως κάθε πρωτοποριακή τεχνολογική ανακάλυψη έχει ένθερμους υποστηρικτές, δεν 
πρέπει να αμελούμε και αυτούς που έχουν κάποιο δισταγμό και αμφιβολίες για τη χρήση της. 
Παρά την προφανώς ευεργετική χρήση αυτών των συστημάτων επικοινωνίας δεν πρέπει να 
ξεχνάμε και την λεπτή γραμμή που διαχωρίζει τη κοινωνική ζωή με τη προσωπική ζωή και τα 
προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο σύστημα σε 
«κατασκοπεύει» συνεχώς. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα συστήματα, όπως και κάθε 
τεχνολογικό επίτευγμα, αναπτύσσονται προκειμένου να διασφαλίσουν ‘καλύτερη’ ποιότητα ζωής 
και όχι καταδυνάστευση της καθημερινότητάς μας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η αποδοχή των 
συστημάτων λογισμικού από τους χρήστες είναι άμεση συνέπεια της ποιότητάς τους.

3 Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνική Δικτύωση (Social Networks and Social
Networking)

Η έννοια του Κοινωνικού Δικτύου, κατ’ εξοχήν κοινωνική έννοια, αποτελεί Κοινωνική 
Δομή (Social Structure) που στη βασική της θεώρηση αποτελείται από Κόμβους (Nodes) και 
Δεσμούς (Ties) μεταξύ των κόμβων. Οι Κόμβοι μπορεί να είναι άνθρωποι ή οργανισμοί και οι 
Δεσμοί μπορεί να είναι κάθε είδους σχέση μεταξύ των κόμβων αλλά και κάθε είδους 
αλληλεξάρτηση. Τέτοιες αλληλεξαρτήσεις μπορεί να είναι κοινές αξίες, οράματα ή ιδέες, 
οικονομικές συναλλαγές, φιλίες, συγγένειες, αντιπάθειες, αντιπαραθέσεις, εμπορικές σχέσεις, 
διαδικτυακές διασυνδέσεις, σεξουαλικές σχέσεις, μεταφορά ασθενειών, ή ακόμη και αεροπορικές 
διαδρομές. Αν και η μελέτη των Κοινωνικών Δικτύων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκή ειδικότερα όσο 
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αυξάνει το πλέγμα των σχέσεων και ο αριθμός των κόμβων, στην πιο απλή του αποτύπωση, ένα 
Κοινωνικό Δίκτυο παριστάνεται με την χρήση ενός χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κόμβοι 
(με χρήση σημείων) και οι δεσμοί (με χρήση γραμμών που συνδέουν τα σημεία).

Η ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων από θεωρητικής πλευράς σχετίζεται με την Θεωρία 
Δικτύων (Network Theory) ενώ σαν εργαλείο εμφανίζονται πρώτιστα στα πλαίσια της 
Κοινωνιολογικής Επιστήμης. Ωστόσο, επιστημονικές διαστάσεις έλαβαν τα Κοινωνικά Δίκτυα και 
στα πλαίσια άλλων Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, όπως εκείνες της 
Ανθρωπολογίας, της Βιολογίας, των Οικονομικών, της Ψυχολογίας αλλά και των Τομέων μελέτης 
της Γνώσης και των Πληροφοριών, των Επικοινωνιών και των Οργανωτικών Δομών. Άλλωστε, 
κατά τον [Wolfe, 1978] η αντίληψη της «Δικτυακής Σκέψης» προέκυψε στην Επιστήμη της 
Ανθρωπολογίας περί τα 1953.

Η ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων όπως σημειώθηκε, έγκειται στη μελέτη των κόμβων 
και των σχέσεων που τους διασυνδέουν και μπορούν να μελετηθούν από διάφορες σκοπιές όπως 
διάφορα είναι και τα επίπεδα στα οποία τα Κοινωνικά Δίκτυα λειτουργούν, από το επίπεδο της 
οικογένειας μέχρι το έθνος. Τα Κοινωνικά Δίκτυα, μεταξύ άλλων μπορούν να διαδραματίσουν 
κριτικό ρόλο στον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο προβλήματα επιλύονται, οργανισμοί 
λειτουργούν, ακόμη και στο βαθμό στον οποίο τα μέλη τους, επιτυγχάνουν την επίτευξη των 
στόχων τους.

Στην κατεύθυνση συστηματοποίησης της Ανάλυσης των Κοινωνικών Δικτύων, 
δραστηριοποιείται από το 1978 το Διεθνές Δίκτυο για την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων 
(International Network for Social Network Analysis - INSNA ), ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που ιδρύθηκε στην Πολιτεία Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και 
αποτελεί την ένωση των επιστημόνων που ενδιαφέρονται για την ανάλυση των κοινωνικών 
δικτύων. Σύμφωνα λοιπόν με το INSNA, «η ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων εστιάζει στην 
αποκάλυψη των προτύπων των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων». Η ανάλυση αυτή βασίζεται στη 
διαισθητική αντίληψη του ότι τα πρότυπα αλληλεπιδράσεων που εμφανίζονται μεταξύ των 
ανθρώπων, αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά της ζωής τους.

4 Ιστοτόποι Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking Sites)
Αυτά τα δίκτυα, που μεταξύ άλλων σχετίζονται με τις οντολογίες και τον Σημασιολογικό 

Ιστό [Mika, 2005], προσπαθούν να οπτικοποιήσουν και να υλοποιήσουν με τη σειρά τους τα 
Λογισμικά Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων. Αυτή η προσπάθεια καταλήγει τελικώς στους 
Ιστοτόπους Κοινωνικής Δικτύωσης. Ένας τέτοιος, στοχεύει στη δημιουργία και ανάπτυξη 
Δικτυακών Κοινοτήτων ανθρώπων που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες, ενώ 
παράλληλα μπορεί να ενδιαφέρονται για ανάπτυξη επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους, των 
οποίων τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες μπορεί επίσης να ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν 
[Boyd et al., 2007].

Από την απαρχή της εμφάνισής τους, περίπου το 1994, οι σχετικές υπηρεσίες γνώρισαν 
μεγάλη επιτυχία και αποδοχή από μία σημαντικά μεγάλη μερίδα των χρηστών του διαδικτύου, ενώ 
ο αριθμός αυτός με την πάροδο των ετών αυξανόταν εκθετικά. Οι κύριοι τύποι Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Δικτύωσης  (Social Networking Services) περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ευρετήρια / 
καταλόγους διαφόρων κατηγοριών (όπως για παράδειγμα παλιοί συμμαθητές ή μέλη ενός 
οργανισμού) αλλά και υποστηρικτικά μέσα για τη διασύνδεση με φίλους (όπως προσωπικές 
αυτοπεριγραφικές σελίδες ή υπηρεσίες επικοινωνίας), δομικά στοιχεία που υιοθετεί η πλειονότητα 
των Ιστοτόπων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Συζητώντας για την πορεία μέχρι σήμερα, από το 1994 οπότε και παρουσιάστηκαν στη 
διαδικτυακή αρένα οι πρώτοι Ιστοτόποι Κοινωνικής Δικτύωσης (Theglobe.com, Geocities ,
Tripod ), έστω και με μία έννοια - από πλευράς υπηρεσιών και εφαρμογών - διαφορετική από 
εκείνη που αποτελεί σήμερα το σύνηθες, παρατηρούνται διάφοροι χρονικοί σταθμοί εξέλιξης. 
Πριν όμως από οτιδήποτε άλλο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτες υβριδικές Ιστοσελίδες 

Κοινωνικής Δικτύωσης, στόχευαν στην υποστήριξη διάδρασης των χρηστών τους μέσω chat
rooms και ατομικών σελίδων στις οποίες μπορούσαν να δημοσιεύσουν και να μοιραστούν 
προσωπικές πληροφορίες, σκέψεις και ιδέες. Μάλιστα οι καταχωρίσεις στις ατομικές αυτές 
σελίδες βασίζονταν στη χρήση εργαλείων δημοσίευσης στον Παγκόσμιο Ιστό, γεγονός που 
αποτέλεσε τον προάγγελο των Ιστολογίων (Blogs).

Δεδομένων των διαστάσεων που έχουν λάβει οι Ιστοτόποι Κοινωνικής Δικτύωσης, 
απασχόλησαν και εξακολουθούν να απασχολούν την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα 
ανά τον κόσμο, αναφορικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο των υπηρεσιών αυτών. Ανάμεσα σε άλλα 
θέματα που μελετώνται, συμπεριλαμβάνονται ζητήματα Ταυτότητας, Ιδιωτικότητας [Boyd,
2007a], Ηλεκτρονικής Μάθησης , Κοινωνικού Κεφαλαίου [Ellison et al., 2007, Donath et al.,
2004 και Boyd, 2007b] και Εφηβικής Ηλικίας [Boyd, 2007c].

5 Η σύσταση των δυνητικών κοινοτήτων
Οι δυνητικές κοινότητες είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στο περιβάλλον του 

διαδικτύου και του κυβερνοχώρου με διάφορες μορφές και για αδιάφορους λόγους. Αποτελεί ένα 
φαινόμενο της σύγχρονης εποχής και η μελέτη τους συνιστά πολύπλευρες προσεγγίσεις και 
τοποθετήσεις, καθώς χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και παρουσιάζουν συνέχεια νέα 
δεδομένα στους τρόπους αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και πληροφόρησης μεταξύ των ατόμων 
που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) των 
υπολογιστικών συστημάτων.

Η πολυπλοκότητα των δυνητικών κοινοτήτων, καθιστά απαραίτητο την όσο το δυνατόν 
πληρέστερη αποσαφήνιση του όρου, για την οποία θα βοηθήσουν οι ορισμοί που έχουν εντοπιστεί 
κατά καιρούς από θεωρίες που έχουν προσεγγίσει το θέμα αυτό.

Να υπενθυμίσουμε με ένα γενικό ορισμό ότι η κοινότητα αναφέρεται σε μια ομάδα 
ανθρώπων που αλληλεπιδρούν κοινωνικά και έχουν κοινούς δεσμούς, όπως η τοποθεσία, η 
κοινωνική ζωή, τα πρότυπα, τα μέσα και οι σκοποί και αναφέρεται πρωτίστως σε σχέσεις με την 
ιδέα του κοινού στοιχείου ανάμεσα σε πρόσωπα και αντικείμενα με σημαντικό την ύπαρξη κοινών 
ιδιοτήτων, κοινής ιδιοκτησίας, ταυτότητας και ιδεών (Ridings, 2006b Wilbur, 2000).

Ο Rheingold (1993: εισαγωγή, xvi), ήταν ο πρώτος που μίλησε για τις δυνητικές κοινότητες 
αναφέροντας χαρακτηριστικά: «το δυνητικό χωριό μερικών εκατοντάδων ανθρώπων που 
σκόνταψα το 1985, αριθμούσε 8 χιλιάδες άτομα το 1993... τώρα συμμετέχουν εκατομμύρια 
άνθρωποι στις διαμεσολαβημένες μέσω υπολογιστή κοινωνικές ομάδες, γνωστές ως δυνητικές 
κοινότητες (virtual communities)». Ανάγει το λόγο της επιθυμίας των ανθρώπων να 
συμμετάσχουν σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο, εξαιτίας της  όλο και μεγαλύτερης εξαφάνισης 
των ανεπίσημων δημόσιων χώρων στη ζωή του ατόμου  Rheingold, 1993).

Κατά τον Rheingold (1993), η δυνητική κοινότητα ορίζεται ως συναθροίσεις που 
αναδύονται στο internet όταν αρκετά άτομα συνεχίζουν τις δημόσιες συζητήσεις αρκετό διάστημα 
και με επαρκές ανθρώπινο συναίσθημα, ώστε να διαμορφώσουν ιστούς, με την έννοια των 
δικτύων, προσωπικών σχέσεων στον κυβερνοχώρο για την εκπλήρωση κάποιον κοινών σκοπών.

Η δυνητική κοινότητα είναι «μια συλλογή από άτομα που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, 
ιδέες και συναισθήματα μέσα στο διαδίκτυο ή άλλα δίκτυα συνεργασίας» (Park, 2006:451). Ως 
φανταστικές, δηλαδή, κοινότητες ολοκληρωμένες με τεχνικές δομές, ενδοπροσωπικά πρότυπα και 
κοινωνικές δομές (Roper και Ferris, 2006).

6 Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Η παρούσα έρευνα, βασισμένη σε ποσοτικά δεδομένα, μελετά την επικοινωνία των νέων 

μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον εστιάζεται μόνο στην επικοινωνία των 
εφήβων και επικεντρώνεται στο περιεχόμενο της επικοινωνίας, στις διαφορές της χρήσης των 
μέσων όπως είναι τα fora και το Ίντερνετ, το chatting και τα blogs, καθώς και τις διαφορετικές 
προτιμήσεις των δύο φύλων.
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αυξάνει το πλέγμα των σχέσεων και ο αριθμός των κόμβων, στην πιο απλή του αποτύπωση, ένα 
Κοινωνικό Δίκτυο παριστάνεται με την χρήση ενός χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κόμβοι 
(με χρήση σημείων) και οι δεσμοί (με χρήση γραμμών που συνδέουν τα σημεία).

Η ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων από θεωρητικής πλευράς σχετίζεται με την Θεωρία 
Δικτύων (Network Theory) ενώ σαν εργαλείο εμφανίζονται πρώτιστα στα πλαίσια της 
Κοινωνιολογικής Επιστήμης. Ωστόσο, επιστημονικές διαστάσεις έλαβαν τα Κοινωνικά Δίκτυα και 
στα πλαίσια άλλων Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, όπως εκείνες της 
Ανθρωπολογίας, της Βιολογίας, των Οικονομικών, της Ψυχολογίας αλλά και των Τομέων μελέτης 
της Γνώσης και των Πληροφοριών, των Επικοινωνιών και των Οργανωτικών Δομών. Άλλωστε, 
κατά τον [Wolfe, 1978] η αντίληψη της «Δικτυακής Σκέψης» προέκυψε στην Επιστήμη της 
Ανθρωπολογίας περί τα 1953.

Η ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων όπως σημειώθηκε, έγκειται στη μελέτη των κόμβων 
και των σχέσεων που τους διασυνδέουν και μπορούν να μελετηθούν από διάφορες σκοπιές όπως 
διάφορα είναι και τα επίπεδα στα οποία τα Κοινωνικά Δίκτυα λειτουργούν, από το επίπεδο της 
οικογένειας μέχρι το έθνος. Τα Κοινωνικά Δίκτυα, μεταξύ άλλων μπορούν να διαδραματίσουν 
κριτικό ρόλο στον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο προβλήματα επιλύονται, οργανισμοί 
λειτουργούν, ακόμη και στο βαθμό στον οποίο τα μέλη τους, επιτυγχάνουν την επίτευξη των 
στόχων τους.

Στην κατεύθυνση συστηματοποίησης της Ανάλυσης των Κοινωνικών Δικτύων, 
δραστηριοποιείται από το 1978 το Διεθνές Δίκτυο για την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων 
(International Network for Social Network Analysis - INSNA ), ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που ιδρύθηκε στην Πολιτεία Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και 
αποτελεί την ένωση των επιστημόνων που ενδιαφέρονται για την ανάλυση των κοινωνικών 
δικτύων. Σύμφωνα λοιπόν με το INSNA, «η ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων εστιάζει στην 
αποκάλυψη των προτύπων των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων». Η ανάλυση αυτή βασίζεται στη 
διαισθητική αντίληψη του ότι τα πρότυπα αλληλεπιδράσεων που εμφανίζονται μεταξύ των 
ανθρώπων, αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά της ζωής τους.

4 Ιστοτόποι Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking Sites)
Αυτά τα δίκτυα, που μεταξύ άλλων σχετίζονται με τις οντολογίες και τον Σημασιολογικό 

Ιστό [Mika, 2005], προσπαθούν να οπτικοποιήσουν και να υλοποιήσουν με τη σειρά τους τα 
Λογισμικά Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων. Αυτή η προσπάθεια καταλήγει τελικώς στους 
Ιστοτόπους Κοινωνικής Δικτύωσης. Ένας τέτοιος, στοχεύει στη δημιουργία και ανάπτυξη 
Δικτυακών Κοινοτήτων ανθρώπων που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες, ενώ 
παράλληλα μπορεί να ενδιαφέρονται για ανάπτυξη επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους, των 
οποίων τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες μπορεί επίσης να ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν 
[Boyd et al., 2007].

Από την απαρχή της εμφάνισής τους, περίπου το 1994, οι σχετικές υπηρεσίες γνώρισαν 
μεγάλη επιτυχία και αποδοχή από μία σημαντικά μεγάλη μερίδα των χρηστών του διαδικτύου, ενώ 
ο αριθμός αυτός με την πάροδο των ετών αυξανόταν εκθετικά. Οι κύριοι τύποι Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Δικτύωσης  (Social Networking Services) περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ευρετήρια / 
καταλόγους διαφόρων κατηγοριών (όπως για παράδειγμα παλιοί συμμαθητές ή μέλη ενός 
οργανισμού) αλλά και υποστηρικτικά μέσα για τη διασύνδεση με φίλους (όπως προσωπικές 
αυτοπεριγραφικές σελίδες ή υπηρεσίες επικοινωνίας), δομικά στοιχεία που υιοθετεί η πλειονότητα 
των Ιστοτόπων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Συζητώντας για την πορεία μέχρι σήμερα, από το 1994 οπότε και παρουσιάστηκαν στη 
διαδικτυακή αρένα οι πρώτοι Ιστοτόποι Κοινωνικής Δικτύωσης (Theglobe.com, Geocities ,
Tripod ), έστω και με μία έννοια - από πλευράς υπηρεσιών και εφαρμογών - διαφορετική από 
εκείνη που αποτελεί σήμερα το σύνηθες, παρατηρούνται διάφοροι χρονικοί σταθμοί εξέλιξης. 
Πριν όμως από οτιδήποτε άλλο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτες υβριδικές Ιστοσελίδες 

Κοινωνικής Δικτύωσης, στόχευαν στην υποστήριξη διάδρασης των χρηστών τους μέσω chat
rooms και ατομικών σελίδων στις οποίες μπορούσαν να δημοσιεύσουν και να μοιραστούν 
προσωπικές πληροφορίες, σκέψεις και ιδέες. Μάλιστα οι καταχωρίσεις στις ατομικές αυτές 
σελίδες βασίζονταν στη χρήση εργαλείων δημοσίευσης στον Παγκόσμιο Ιστό, γεγονός που 
αποτέλεσε τον προάγγελο των Ιστολογίων (Blogs).

Δεδομένων των διαστάσεων που έχουν λάβει οι Ιστοτόποι Κοινωνικής Δικτύωσης, 
απασχόλησαν και εξακολουθούν να απασχολούν την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα 
ανά τον κόσμο, αναφορικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο των υπηρεσιών αυτών. Ανάμεσα σε άλλα 
θέματα που μελετώνται, συμπεριλαμβάνονται ζητήματα Ταυτότητας, Ιδιωτικότητας [Boyd,
2007a], Ηλεκτρονικής Μάθησης , Κοινωνικού Κεφαλαίου [Ellison et al., 2007, Donath et al.,
2004 και Boyd, 2007b] και Εφηβικής Ηλικίας [Boyd, 2007c].

5 Η σύσταση των δυνητικών κοινοτήτων
Οι δυνητικές κοινότητες είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στο περιβάλλον του 

διαδικτύου και του κυβερνοχώρου με διάφορες μορφές και για αδιάφορους λόγους. Αποτελεί ένα 
φαινόμενο της σύγχρονης εποχής και η μελέτη τους συνιστά πολύπλευρες προσεγγίσεις και 
τοποθετήσεις, καθώς χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και παρουσιάζουν συνέχεια νέα 
δεδομένα στους τρόπους αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και πληροφόρησης μεταξύ των ατόμων 
που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) των 
υπολογιστικών συστημάτων.

Η πολυπλοκότητα των δυνητικών κοινοτήτων, καθιστά απαραίτητο την όσο το δυνατόν 
πληρέστερη αποσαφήνιση του όρου, για την οποία θα βοηθήσουν οι ορισμοί που έχουν εντοπιστεί 
κατά καιρούς από θεωρίες που έχουν προσεγγίσει το θέμα αυτό.

Να υπενθυμίσουμε με ένα γενικό ορισμό ότι η κοινότητα αναφέρεται σε μια ομάδα 
ανθρώπων που αλληλεπιδρούν κοινωνικά και έχουν κοινούς δεσμούς, όπως η τοποθεσία, η 
κοινωνική ζωή, τα πρότυπα, τα μέσα και οι σκοποί και αναφέρεται πρωτίστως σε σχέσεις με την 
ιδέα του κοινού στοιχείου ανάμεσα σε πρόσωπα και αντικείμενα με σημαντικό την ύπαρξη κοινών 
ιδιοτήτων, κοινής ιδιοκτησίας, ταυτότητας και ιδεών (Ridings, 2006b Wilbur, 2000).

Ο Rheingold (1993: εισαγωγή, xvi), ήταν ο πρώτος που μίλησε για τις δυνητικές κοινότητες 
αναφέροντας χαρακτηριστικά: «το δυνητικό χωριό μερικών εκατοντάδων ανθρώπων που 
σκόνταψα το 1985, αριθμούσε 8 χιλιάδες άτομα το 1993... τώρα συμμετέχουν εκατομμύρια 
άνθρωποι στις διαμεσολαβημένες μέσω υπολογιστή κοινωνικές ομάδες, γνωστές ως δυνητικές 
κοινότητες (virtual communities)». Ανάγει το λόγο της επιθυμίας των ανθρώπων να 
συμμετάσχουν σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο, εξαιτίας της  όλο και μεγαλύτερης εξαφάνισης 
των ανεπίσημων δημόσιων χώρων στη ζωή του ατόμου  Rheingold, 1993).

Κατά τον Rheingold (1993), η δυνητική κοινότητα ορίζεται ως συναθροίσεις που 
αναδύονται στο internet όταν αρκετά άτομα συνεχίζουν τις δημόσιες συζητήσεις αρκετό διάστημα 
και με επαρκές ανθρώπινο συναίσθημα, ώστε να διαμορφώσουν ιστούς, με την έννοια των 
δικτύων, προσωπικών σχέσεων στον κυβερνοχώρο για την εκπλήρωση κάποιον κοινών σκοπών.

Η δυνητική κοινότητα είναι «μια συλλογή από άτομα που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, 
ιδέες και συναισθήματα μέσα στο διαδίκτυο ή άλλα δίκτυα συνεργασίας» (Park, 2006:451). Ως 
φανταστικές, δηλαδή, κοινότητες ολοκληρωμένες με τεχνικές δομές, ενδοπροσωπικά πρότυπα και 
κοινωνικές δομές (Roper και Ferris, 2006).

6 Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Η παρούσα έρευνα, βασισμένη σε ποσοτικά δεδομένα, μελετά την επικοινωνία των νέων 

μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον εστιάζεται μόνο στην επικοινωνία των 
εφήβων και επικεντρώνεται στο περιεχόμενο της επικοινωνίας, στις διαφορές της χρήσης των 
μέσων όπως είναι τα fora και το Ίντερνετ, το chatting και τα blogs, καθώς και τις διαφορετικές 
προτιμήσεις των δύο φύλων.
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6.1 Ερευνητικά ερωτήματα
Το διαδίκτυο είναι ένας τόπος πολιτιστικής συνάντησης των νέων. Οι νέοι αναπτύσσουν 

καθημερινά ένα επίπεδο αλληλογνωριμιών με ένα πολύ υψηλό αριθμό ατόμων με τους οποίους 
δημιουργούν σχέσεις. Οι χρήσεις του διαδικτύου που κάνουν οι νέοι δηλώνουν πρακτικές που 
ευνοούν την επικοινωνία. Το γεγονός ότι η επικοινωνία γίνεται εξ αποστάσεως δεν αναιρεί την 
επιθυμία τους να δημιουργήσουν δεσμούς και επαφές μέσα από κοινές πολιτιστικές πρακτικές.

Με βάση το σκεπτικό αυτό τα επιμέρους ερευνητικά μας ερωτήματα διαμορφώθηκαν ως 
εξής:

• Ισχύει σε μεγάλο βαθμό η αξιοποίηση του διαδικτύου (internet), ως μέσου επικοινωνίας 
και αλληλεπίδρασης μεταξύ συνομηλίκων

• Η επικοινωνία του διαδικτύου (internet), έχει μεγάλη δύναμη επιρροής και 
αλληλεπίδρασης μεταξύ συνομηλίκων και η κατάσταση της γενικής τους υγείας επιδρά 
άμεσα σε αυτή

• Η απρόσωπη επικοινωνία που λαμβάνει χώρα μέσω του διαδικτύου  έχει την 
εμπιστοσύνη των μαθητών και υπάρχει βαθμός συνάφειας με την κατάσταση της 
γενικής τους υγείας 

6.2 Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας
Ο πληθυσμός της έρευνας είναι οι μαθητές Γυμνασίου της Αττικής. Η επιλογή των 

υποκειμένων του δείγματος έγινε με τυχαίο τρόπο, από σχολεία της ευρύτερης περιοχής του 
Νομού στα οποία ο ερευνητής ζήτησε και πήρε την άδεια για την διεξαγωγή της έρευνας.

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 118 μαθητές. Το 14,8% αυτών ήταν 13 ετών, το 48,7% ήταν 
14 ετών ενώ οι υπόλοιποι ήταν, 15 ετών. Από αυτούς το 61% ήταν κορίτσια και το 39% αγόρια.

6.3 Ερευνητικό εργαλείο 
Για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων πραγματοποιήθηκε μέτρηση 

χαρακτηριστικών των μαθητών με την βοήθεια ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε στα 
υποκείμενα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο με 16 συνολικά ερωτήματα και το General Health 
Questionnaire GHQ. 

6.4 Συμπεράσματα –συζήτηση
Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσουμε τις συνθήκες εκείνες οι 

οποίες οδηγούν τα ΜΜΕ και τις ομάδες των συνομηλίκων ως φορείς κοινωνικοποίησης παιδιών 
και εφήβων, να αναλαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο και να επιδρούν σε όλο κατ μεγαλύτερο βαθμό στη 
διαμόρφωση της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας παιδιών και εφήβων σε σχέση με τους 
άλλους φορείς (οικογένεια -σχολείο).

Μέσα από όσα αναφέρθηκαν στη μελέτη αυτή γίνεται φανερό ότι η κοινωνικοποίηση 
αποτελεί μια διαδικασία μάθησης που προκύπτει από την αλληλεπίδραση κατ αλληλενέργεια του 
ατόμου με το κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο γεννιέται και ανατρέφεται.

H οικογένεια (πρωτογενής κοινωνικοποίηση) αποτελεί πρωταρχικό φορέα 
κοινωνικοποίησης του ατόμου μέσα στην οποία το άτομο σχηματίζει αξίες κατ πρότυπα 
συμπεριφορά:, που είναι παραδεκτά από την ευρύτερη κοινωνία. καθώς επίσης αναπτύσσεται κατ 
ωριμάζει συναισθηματικά, κοινωνικά και νοητικά.

Στη φάση της δευτερογενούς κοινωνικοποίησης το παιδί βρίσκεται κάτω από την επίδραση 
του σχολείου το οποίο παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του 
κατ στην κοινωνική τον τοποθέτηση. Μέσα στον κοινωνικό χώρο τον σχολείου το παιδί 
συνειδητοποιεί και μαθαίνει ότι ανήκει σ' ένα κοινωνικό σύνολο, αναλαμβάνει ρόλους και 
ευθύνες, αποκτά γνώσεις και εφόδια που θα του επιτρέψουν να ενταχθεί και να αποτελεί 
δημιουργικό μέλος της κοινωνίας.

Ωστόσο ο κατάλογος των φορέων κοινωνικοποίησης δεν περιορίζεται στους γονείς και στο 
σχολείο. Στα επόμενα έτη τα παιδιά βρίσκονται κάτω από την επίδραση και άλλων φορέων όπως 
π.χ. των συνομηλίκων κατ πολύ περισσότερο των ΜΜΕ και κυρίως από αυτούς τους φορείς 
μπορεί να επηρεάσει το παιδί με το δικό τον τρόπο και να συμβάλει στη διαμόρφωση της 
αναπτυσσόμενης προσωπικότητα.

Τα ΜΜΕ ως φορέας κοινωνικοποίησης βοηθούν το αναπτυσσόμενο άτομο να σχηματίσει 
μια εικόνα της κοινωνικής πραγματικότητας και μέσα από το πλήθος των πληροφοριών που 
μεταδίδουν να διευρύνει Τους ορίζοντες των πρωταρχικών εμπειριών, που αποκτά μέσω των 
αισθήσεών .

Οι ομάδες συνομηλίκων επιτελούν μια σημαντική κοινωνικοπολιτική λειτουργία αφού 
βοηθούν το παιδί να δει την εικόνα ταυ εαυτού τον μέσα από τις σχέσεις όμοιων. Στις σχέσεις των 
συνομηλίκων απουσιάζει η πραγματική αυθεντία. που προσδιορίζει' τη δομή και λειτουργία 
άλλων ομάδων (π.χ. πατέρας, δάσκαλος).

Μέσα από την παρούσα μελέτη και τα όσα αναλύονται προκύπτει ότι ο τρόπο με τον οποίο 
η σύγχρονη οικογένεια κοινωνικοποιεί τα μέλη της και το σχολείο διαπαιδαγωγεί τους μαθητές 
ενισχύουν το ρόλο των ΜΜΕ και των ομάδων συνομηλίκων στην κοινωνικοποίηση των παιδιών 
και εφήβων.

Η οικογένεια στα πλαίσια της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας τον υλιστικού 
πνεύματος της εποχής και των έντονων κατ γρήγορων ρυθμών ζωής ταυ κυριαρχούν και απαιτούν 
υπό το σημερινό άνθρωπο πολύ χρόνο. αναγκάζεται να περιορίσει σημαντικά τις καθημερινές 
ασχολίες και δραστηριότητες ενώ οι εμπειρίες και τα βιώματα που αποκτώνται και συνενώνουν τα 
μέλη της έχουν ελαττωθεί. Όλα εκείνα τα ειδικά χαρακτηριστικά που συνενώνουν τα μέλη μιας 
οικογένεια (ψυχαγωγία μέσα στην οικογένεια, κοινές δραστηριότητες. συγκέντρωση γύρω από το 
τραπέζι για φαγητό και ανταλλαγή των νέων της ημέρας συζητήσεις κ.ά.) έχουν περιοριστεί στο 
ελάχιστο, με αποτέλεσμα η οικογένεια να χάνει ένα μεγάλο μέρος τον αποκλειστικού της ρόλου 
ως φορέας κοινωνικοποίησης που ως τώρα κατείχε.

Από την άλλη πλευρά, το σχολείο αποτελώντας πλέον μέσο οικονομικής και κοινωνικής 
ανόδου δεν κατορθώνει να μεταδώσει στους μαθητές πίστη σε αξίες καθώς και πρότυπα 
συμπεριφοράς που να εναρμονίζονται με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Στη σημερινή εποχή όπου 
όλα είναι ρευστά και συγκεχυμένα και οι νέοι αναζητούν τον προσανατολισμό τους, το σχολείο 
χάνει την καθοδηγητική τον αποστολή κατ δεν ξέρει που τους οδηγεί. Το σχολείο αποκομμένο 
από την πραγματικότητα και μη κατορθώνοντας να αντλήσει το περιεχόμενο της γνώση που 
μεταδίδει στους νέους από το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό χώρο και να συμβαδίσει με τις 
ευρύτερες αλλαγές της κοινωνίας οδηγεί τους νέους να αδιαφορούν   και να μη βρίσκουν 
ενδιαφέρον μέσα σ αυτό. Οι νέοι λοιπόν νιώθοντας από τη μια πλευρά την έλλειψη επικοινωνίας 
και την ουσιαστική επαφή με τους γονείς και από την άλλη νοιώθουν το σχολείο απόμακρο και
αδιάφορο προς τι' πραγματικές τους ανάγκες., ωθούνται να αναζητήσουν πρότυπα και, 
συμπεριφορές από φορείς οι οποίοι είναι πιο διαδεδομένοι και προσιτοί. όπως είναι τα Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας και από την άλλη αναζητούν τη συντροφιά και τη συναισθηματική επαφή 
και αποδοχή από τις ομάδες των συνομηλίκων.

Οι νέοι νιώθοντας την έλλειψη καθοδήγησης και συμπαράστασης από τους γονείς, 
αναζητούν απαντήσει στα ερωτήματα και στους προβληματισμού τους τον είναι έντονα ιδιαίτερα 
στην εφηβική ηλικία μέσα από τα ΜΜΕ. Επίσης μέσα από το σχέσεις τούς με άτομα τη ηλικίας 
τους προσπαθούν να διαμορφώσουν την προσωπική τούς ταυτότητα και να μοιραστούν τις 
αγωνίες και τις δυσκολίες.

Το κατά πόσο οι φορείς αυτοί (τα ΜΜΕ και οι ομάδες συνομηλίκων) επιδρούν θετικά ή 
αρνητικά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τι άξιες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που το παιδί έχει 
αφομοιώσει στην οικογένεια κατ το σχολείο κατά τις προηγούμενες ηλικίες. Τα παιδιά και οι 
έφηβοι που παρουσιάζουν τικ περισσότερες πιθανότητες να παρασυρθούν αρνητικά από τα ΜΙΜΕ 
και τις ομάδες συνομηλίκων είναι κυρίως αυτά των οποίων οι γονείς δεν καταφέρνουν να 
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ανταποκριθούν επαρκώς στο ρόλο τους γιατί δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο και διάθεση να 
συμπαρασταθούν στα παιδιά τους, είτε γιατί γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο να κάνουν αυτό, 
αφήνοντας τα να δέχονται ανεξέλεγκτα τις επιρροές από τα ΜΜΕ και τους συνομηλίκους.

Αν και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και οι ομάδες των συνομηλίκων τείνουν να 
Κυριαρχούν και να επηρεάζουν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό την κοινωνικοποίηση παιδιών και 
εφήβων σήμερα, ωστόσο η οικογένεια εξακολουθεί ν' αποτελεί το βασικό κύτταρο και να κατέχει 
σημαντική θέση και απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνικοποίηση των νέων.

Εκείνο που αρχικά οφείλουν να συνειδητοποιήσουν οι γονείς είναι ότι ο ρόλοι του πατέρα 
και της μητέρας είναι πολύ σημαντική υπόθεση και πως θα πρέπει να αναλάβουν τους ρόλους 
αυτούς με πολλή μεγάλη υπευθυνότητα και σύνεση. Να κατανοήσουν πως το οικογενειακό 
περιβάλλον, μπορεί όσο κανένα άλλο να εξασφαλίσει στο αναπτυσσόμενο άτομο ψυχική 
ευστάθεια και πνευματική. συναισθηματική ισορροπία και τη δυνατότητα για μια μελλοντική 
ομαλή ένταξη και δραστηριοποίησή του στο κοινωνικό σύνολο. Το παιδί έχει ανάγκη τη 
συμπαράσταση. την καθοδήγηση και την ανιδιοτελή αγάπη του μόνο οι γονείς είναι σε θέση να 
προσφέρουν.

Οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους με αγάπη, προσοχή και 
διακριτικότητα, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μεταξύ τούς σχέσεις εμπιστοσύνης και 
στοργής. Ωστόσο οι γονείς θα πρέπει να αποφεύγουν να είναι υπερπροστατευτικοί καθώς η τάση 
αυτή πολλές φορές των γονέων γίνουν η αιτία να στερηθούν τα παιδιά απαραίτητες εμπειρίες, 
ενισχύει την αίσθηση της ανελευθερίας και προκαλεί αγχωτικές καταστάσεις που συνοδεύονται 
από τάσεις φυγής. Από την άλλη πλευρά η έλλειψη στοργής προκαλεί ανασφάλεια και την 
αίσθηση στα παιδιά ότι δεν έχουν την αναγνώριση του οικογενειακού περιβάλλοντος ή ότι αυτό 
το απορρίπτει. Έτσι εμποδίζεται η ταύτιση των παιδιών με την οικογένεια και αναζητούν άλλα 
πρότυπα να ακολουθήσουν.

Οι γονείς πρέπει να δείχνουν ενδιαφέρον στο να ενημερώνονται για τα καθημερινά  
κοινωνικά θέματα που αφορούν την ανατροφή των παιδιών. 

Επιπλέον οι γονείς πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι στη σημερινή εποχή δεν αποτελούν 
τους μοναδικούς κατόχους της γνώσης και ότι τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ιδιαίτερα η 
τηλεόραση. αποτελούν μια πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή του παιδιού. κατέχοντας 
μάλιστα σημαντική δύναμη επιρροής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι περισσότερο 
εκλεκτικοί στις εκπομπές και το προγράμματα που τα παιδιά τους παρακολουθούν και να είναι 
πρόθυμοι μετά να συζητήσουν με τα παιδιά τους για όλα όσα έχουν παρακολουθήσει. λύνοντας' 
απορίες τους και αποσαφηνίζοντας τα μηνύματα που μεταδίδονται.

Κυρίως για τα μικρά παιδιά. οι γονείς οφείλουν να κρατούν τι περισσότερες ώρες την 
τηλεόραση κλειστή και να μην την χρησιμοποιούν ως την "εύκολη λύση" για να τα 
καθησυχάσουν, αλλά να βρίσκουν τρόπους και εναλλακτικές μορφές ψυχαγωγίας.. ταυ να 
διευκολύνουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φαντασίας (παιχνίδι, βιβλία, μουσική).

Οι γονείς θα πρέπει να ενδιαφέρονται για τις συντροφιές του τα παιδιά τους επιλέγουν και 
να "ελέγχουν" αυτές με ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας δηλαδή την αδιάλειπτη επιτήρηση ή την 
πλήρη αδιαφορία. Κυρίως κατά τη διάρκεια της εφηβείας καθώς το νεαρό άτομο ωριμάζει και 
χρειάζεται την συναισθηματική υποστήριξη των. γονέων οι γονείς θα πρέπει να γίνουν πιο 
διακριτικοί και διαλλακτικοί στην επιτήρηση και στην καθοδήγηση.

H πολιτεία από την πλευρά της θα μπορούσε να ενισχύσει τη θετική επίδραση της 
κοινωνικοποιητικής λειτουργίας της οικογένειας με τη λειτουργία σχολών γονέων. 
ιατροπαιδαγωγικών κέντρων και άλλων παρόμοιων οργανώσεων έχοντας ως στόχο να έχουν την 
άμεση και προσιτή διαφώτιση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων για θέματα του αφορούν το 
παιδί και τις ανάγκες του. 

Το σχολείο θα μπορούσε στα εκπαιδευτικά του προγράμματα να συμπεριλάβει και μια σειρά 
ειδικών μαθημάτων για τα ΜΜΕ ώστε να βοηθήσει τα νεαρά άτομα και να γνωρίσουν καλύτερα 
τα μέσα αυτά αλλά και να διδαχθούν πώς να διατηρούν στάση κριτική απέναντι στα ΜΜΕ.

Τα ΜΜΕ μπορούν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη του ατόμου. Αυτό μπορεί 
να γίνει όταν διαδίδονται πλατιά οι σωστές απόψεις για τη ζωή και το βοηθούν να βλέπει τη ζωή 
στις πραγματικές. της διαστάσεις με ρεαλιστικά προβλήματα και πρότυπα.
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ανταποκριθούν επαρκώς στο ρόλο τους γιατί δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο και διάθεση να 
συμπαρασταθούν στα παιδιά τους, είτε γιατί γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο να κάνουν αυτό, 
αφήνοντας τα να δέχονται ανεξέλεγκτα τις επιρροές από τα ΜΜΕ και τους συνομηλίκους.

Αν και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και οι ομάδες των συνομηλίκων τείνουν να 
Κυριαρχούν και να επηρεάζουν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό την κοινωνικοποίηση παιδιών και 
εφήβων σήμερα, ωστόσο η οικογένεια εξακολουθεί ν' αποτελεί το βασικό κύτταρο και να κατέχει 
σημαντική θέση και απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνικοποίηση των νέων.

Εκείνο που αρχικά οφείλουν να συνειδητοποιήσουν οι γονείς είναι ότι ο ρόλοι του πατέρα 
και της μητέρας είναι πολύ σημαντική υπόθεση και πως θα πρέπει να αναλάβουν τους ρόλους 
αυτούς με πολλή μεγάλη υπευθυνότητα και σύνεση. Να κατανοήσουν πως το οικογενειακό 
περιβάλλον, μπορεί όσο κανένα άλλο να εξασφαλίσει στο αναπτυσσόμενο άτομο ψυχική 
ευστάθεια και πνευματική. συναισθηματική ισορροπία και τη δυνατότητα για μια μελλοντική 
ομαλή ένταξη και δραστηριοποίησή του στο κοινωνικό σύνολο. Το παιδί έχει ανάγκη τη 
συμπαράσταση. την καθοδήγηση και την ανιδιοτελή αγάπη του μόνο οι γονείς είναι σε θέση να 
προσφέρουν.

Οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους με αγάπη, προσοχή και 
διακριτικότητα, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μεταξύ τούς σχέσεις εμπιστοσύνης και 
στοργής. Ωστόσο οι γονείς θα πρέπει να αποφεύγουν να είναι υπερπροστατευτικοί καθώς η τάση 
αυτή πολλές φορές των γονέων γίνουν η αιτία να στερηθούν τα παιδιά απαραίτητες εμπειρίες, 
ενισχύει την αίσθηση της ανελευθερίας και προκαλεί αγχωτικές καταστάσεις που συνοδεύονται 
από τάσεις φυγής. Από την άλλη πλευρά η έλλειψη στοργής προκαλεί ανασφάλεια και την 
αίσθηση στα παιδιά ότι δεν έχουν την αναγνώριση του οικογενειακού περιβάλλοντος ή ότι αυτό 
το απορρίπτει. Έτσι εμποδίζεται η ταύτιση των παιδιών με την οικογένεια και αναζητούν άλλα 
πρότυπα να ακολουθήσουν.

Οι γονείς πρέπει να δείχνουν ενδιαφέρον στο να ενημερώνονται για τα καθημερινά  
κοινωνικά θέματα που αφορούν την ανατροφή των παιδιών. 

Επιπλέον οι γονείς πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι στη σημερινή εποχή δεν αποτελούν 
τους μοναδικούς κατόχους της γνώσης και ότι τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ιδιαίτερα η 
τηλεόραση. αποτελούν μια πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή του παιδιού. κατέχοντας 
μάλιστα σημαντική δύναμη επιρροής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι περισσότερο 
εκλεκτικοί στις εκπομπές και το προγράμματα που τα παιδιά τους παρακολουθούν και να είναι 
πρόθυμοι μετά να συζητήσουν με τα παιδιά τους για όλα όσα έχουν παρακολουθήσει. λύνοντας' 
απορίες τους και αποσαφηνίζοντας τα μηνύματα που μεταδίδονται.

Κυρίως για τα μικρά παιδιά. οι γονείς οφείλουν να κρατούν τι περισσότερες ώρες την 
τηλεόραση κλειστή και να μην την χρησιμοποιούν ως την "εύκολη λύση" για να τα 
καθησυχάσουν, αλλά να βρίσκουν τρόπους και εναλλακτικές μορφές ψυχαγωγίας.. ταυ να 
διευκολύνουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φαντασίας (παιχνίδι, βιβλία, μουσική).

Οι γονείς θα πρέπει να ενδιαφέρονται για τις συντροφιές του τα παιδιά τους επιλέγουν και 
να "ελέγχουν" αυτές με ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας δηλαδή την αδιάλειπτη επιτήρηση ή την 
πλήρη αδιαφορία. Κυρίως κατά τη διάρκεια της εφηβείας καθώς το νεαρό άτομο ωριμάζει και 
χρειάζεται την συναισθηματική υποστήριξη των. γονέων οι γονείς θα πρέπει να γίνουν πιο 
διακριτικοί και διαλλακτικοί στην επιτήρηση και στην καθοδήγηση.

H πολιτεία από την πλευρά της θα μπορούσε να ενισχύσει τη θετική επίδραση της 
κοινωνικοποιητικής λειτουργίας της οικογένειας με τη λειτουργία σχολών γονέων. 
ιατροπαιδαγωγικών κέντρων και άλλων παρόμοιων οργανώσεων έχοντας ως στόχο να έχουν την 
άμεση και προσιτή διαφώτιση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων για θέματα του αφορούν το 
παιδί και τις ανάγκες του. 

Το σχολείο θα μπορούσε στα εκπαιδευτικά του προγράμματα να συμπεριλάβει και μια σειρά 
ειδικών μαθημάτων για τα ΜΜΕ ώστε να βοηθήσει τα νεαρά άτομα και να γνωρίσουν καλύτερα 
τα μέσα αυτά αλλά και να διδαχθούν πώς να διατηρούν στάση κριτική απέναντι στα ΜΜΕ.

Τα ΜΜΕ μπορούν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη του ατόμου. Αυτό μπορεί 
να γίνει όταν διαδίδονται πλατιά οι σωστές απόψεις για τη ζωή και το βοηθούν να βλέπει τη ζωή 
στις πραγματικές. της διαστάσεις με ρεαλιστικά προβλήματα και πρότυπα.

Βιβλιογραφία
Barak A., Boniel – Nissim M. and Suler J. (2008). Fostering empowerment in online support 

groups, Computers in Human Behavior, 24:1867-1883.
Baim, A. S. (2006a). Distance Learning Applications Using Virtual Communities. In: Dasgupta, S. 

(ed.) Encyclopedia of Virtual Communities and Technologies, Idea Group Inc: Ηersey, 
London, 140-144.

Bell, D., Loader, B. D., Pleace, Ν. and Shuler, D. (2004). Cyberculture: The key concepts. 
London: Routledge.

Bellini, C. G. P. and Vargas L. M. (2006). Internet-Mediated Communities. In: Dasgupta, S. (ed.) 
Encyclopedia of Virtual Communities and Technologies, Idea Group Inc: Hersey, London, 
291-295.

Bertino, Ε., Squicciarini, C. A. and Ferrari E. (2006). Sanctioning Mechanisms in Virtual 
Communities. In, Dasgupta, S. (ed.) Encyclopedia of Virtual Communities and 
Technologies, Idea Group Inc: Hersey, London, 409 - 413.

Blanchard, A. (2000). Virtual communities and social capital. In: Garson, G. D. (ed.), Social 
Dimensions of Information Technology: Issues for the New Millennium Hershey, PA: Idea 
Group Publishing, 6-21. Ανακτήθηκε στις 13 12 από http://www.igi-
pub.com/downloads/excerpts/garson.pdf

Blanchard, A. L. and Markus, M. L. (2002). Sense of Virtual Community-Maintaining the 
Experience of Belonging. Proceedings (pp. 3566-3575) for the 35ο Hawaii International 
Conference on System Sciences, IEEE Press. Ανακτήθηκε στις 3 12 2009 από 
http://www.psych.uncc.edu/alblanch/SOVC.pdf

Bruce, S. and Yearley, S. (2006). The Sage Dictionary of Sociology, London: Sage.
Campbell, J. and Leaver J. (2003). Emerging New Practices in Organized Peer Support. Report 

from NTAC’s National Experts Meeting on Emerging New Practices in Organized Peer 
Support, March 17-18, 2003, Alexandria,VA.

Cartelli, A. (2006). Influence on Knowledge Construction. In: Dasgupta, S. (ed.) Encyclopedia of 
Virtual Communities and Technologies, Idea Group Inc: Ηersey, London, 261-265.

Cavalier, J. R. (2005). The Impact of the Internet On Our Moral Lives, N.Y. Press: New York.
Champion, Μ. E.(2006). Cultural Presence. In: Dasgupta, S. (ed.) Encyclopedia of Virtual 

Communities and Technologies, Idea Group Inc: Ηersey, London, 95-101.
Flanagin, J. A., Stohl, C. and Bimber, B. (2006, March). Modelling the structure of collective 

action, Communication Monographs 73(1): 29-54. Ανακτήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2009
από

Fryer, D. and Turner, E. (2006). Virtual Communities for Development. In: Dasgupta, S. (ed.) 
Encyclopedia of Virtual Communities and Technologies, Idea Group Inc: Ηersey, London, 
500-505.

Gauntlett, D. and Horsley R. (2004). Web Studies, 2nd edition, London: Arnold.
Gillan, Κ. and Pickerill, J. (2008). Transnational anti-war activism: Solidarity, diversity and the 

Internet in Australia, Britain and the United States after 9/11, Australian Journal of Political 
Science, 43(1), 59-78.

Gurγu, C. (2006). Codes of Ethics in Virtual Communities. In: Dasgupta, S. (ed.) Encyclopedia of 
Virtual Communities and Technologies, Idea Group Inc: Ηersey, London, 22-28.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

148

Han, S. and Hill, R.S. (2006). Collaboration, Communication, and Learning in a Virtual 
Community. In: Dasgupta, S. (ed.) Encyclopedia of Virtual Communities and Technologies, 
Idea Group Inc: Ηersey, London, 308-313.

Hassan, A., Henttonen, Κ. and Blomqvist, Κ. (2006). The MENOS Organization. In: Dasgupta, S. 
(ed.) Encyclopedia of Virtual Communities and Technologies, Idea Group Inc: Ηersey, 
London, 308-313.

Kim, A. J. (2000). Community building on the Web. Berkeley, CA: Peachpit Press. Ανακτήθηκε
στις 20 12 2009 από http://www.naima.com/community/ 

Kimble, C. and Li, F. (2006). Effective Virtual Working through Communities of Practice. In:
Dasgupta, S. (ed.) Encyclopedia of Virtual Communities and Technologies ,Idea Group Inc: 
Ηersey, London, 156-160.

Lampropoulos, N. (2006). Sociability and Usability for Active Participation. In: Dasgupta, S. (ed.) 
Encyclopedia of Virtual Communities and Technologies, Idea Group Inc: Ηersey, London, 
414-416.

Landqvist, F. and Teigland, R. (2005). Collective Action in Electronic Networks of Practice: An 
Empirical Study of Three Inter-Organizational Online Social Structures, Proceedings of 
Communities and Technologies, 3 59-375. Ανακτήθηκε στις 12 12 2009 από 
http://www.socioinformatics.de/fileadmin/IISI/upload/C T/2005/Paper1 9C T2005.pdf

Link, L., Wagner, D. (2006). Computer-Mediated Communication in Virtual Learning 
Communities. In: Dasgupta, S. (ed.) Encyclopedia of Virtual Communities and 
Technologies, Idea Group Inc: Ηersey, London, 49-53.

Nilsson, A., Nuldιn U. and Olsson, D. (2005). Spectator Information Support : Exploring the 
Context of Distributed Events. In: Wiberg, M. The Interaction Society: Practise, theories 
and Supportive Technologies, Hersey: Information Science Publishing, 271-303.

Papastergiou M., and Solomonidou C. (2005). Gender issues in internet access and favourite 
internet activities among Greek high school pupils inside and outside school. Computers and 
Education, 44, 377-393.

Rhoten, S.E. (2006). Cultural Diversity and the Digital Divide. In: Dasgupta, S. (ed.) Encyclopedia 
of Virtual Communities and Technologies, Idea Group Inc: Ηersey, London, 87-94.

Ritzer, G. and Douglas J. G. (2004). Modern Sociological Theory, Boston: McGraw Hill.
Roberts, D.L., Smith, M.L. and Pollock, M.C. (2006). Psychological Sense of Community in 

Virtual Communities.In: Dasgupta, S. (ed.) Encyclopedia of Virtual Communities and 
Technologies, Idea Group Inc: Ηersey, London, 390-396.

Roper, S. and Ferris, P.S. (2006). MOOs as Virtual Communities”. In: Dasgupta, S. (ed.) 
Encyclopedia of Virtual Communities and Technologies Idea Group Inc: Ηersey, London, 
329-333.

Waterson, P. (2006). Motivation in Online Communities. In: Dasgupta, S. (ed.) Encyclopedia of 
Virtual Communities and Technologies, Idea Group Inc: Ηersey, London, 334-337.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΣΩ 

ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ART THERAPY

Ευαγγελία Σ. Φουντουλάκη
evfoundoulaki@gmail.com
Εκπαιδευτικός, PhD.

Περίληψη
Ψυχοθεραπεία μέσω της τέχνης ή Εικαστική Ψυχοθεραπεία (Art Therapy) ονομάζεται η 
αποτελεσματική θεραπεία διερεύνησης της αυτο-γνωσίας διαμέσου της λεκτικής και μη λεκτικής 
έκφρασης και των καλλιτεχνικών εμπειριών. Οι τεχνικές ενίσχυσης του εαυτού μέσω της τέχνης 
χρησιμοποιήθηκαν από εκπαιδευτικό του Δημ. Σχ. Νεροκούρου, Χανίων, στη Δ΄ τάξη με 21 μαθητές 
ηλικίας περίπου 10 ετών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-2015, με αφορμή 
επιλεγμένα μαθήματα Γλώσσας και Μελέτης Περιβάλλοντος. Οι εκφραστικές τέχνες, η κίνηση, η 
μουσική και ο ήχος, η γραπτή έκφραση,  η γλυπτική και η ζωγραφική σε ένα ασφαλές περιβάλλον 
διευκόλυναν την ανάπτυξη του εαυτού των παιδιών και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους. Όλες οι 
δημιουργίες των μαθητών, αποτελούν «έργα τέχνης», έχουν ιδιαίτερη αξία για το παιδί, το οποίο 
ενδυναμώνεται συναισθηματικά, έρχεται σε επαφή με τα συναισθήματά του, αναγνωρίζει τη 
διαφορετικότητα, τη δική του και των άλλων, βελτιώνει την εικόνα του εαυτού του και 
κοινωνικοποιείται ποιοτικά.

1 Εισαγωγή
Η αυτογνωσία, είναι το ολοκληρωτικό συναίσθημα της πλήρωσης, που προέρχεται από τη βαθιά 
γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, των ικανοτήτων, των ταλέντων, των αδυναμιών, των 
προσδοκιών, των φόβων και των περιορισμών του ανθρώπου. Αυτοεκτίμηση είναι η αξία που δίνουμε 
στον εαυτό μας (Fontana, 1996).

Αρκετοί θεωρητικοί ισχυρίζονται ότι σχηματίζονται κατά τη μέση σχολική ηλικία μερικές από 
τις πιο δυναμικές και μόνιμες αυτοαντιλήψεις, που ως επί το πλείστον εξαρτώνται από τις εμπειρίες 
στο Δημοτικό Σχολείο (Markus & Nurius, 1986). Επίσης, κατά την ίδια περίοδο οι γνωστικές εξελίξεις 
επιτρέπουν στο παιδί να κάνει διάκριση των δυνατοτήτων του σε διάφορους τομείς, όπως και να 
γίνονται συγκρίσεις των ικανοτήτων και της επίδοσης του με την επίδοση των άλλων τα οποία 
οδηγούν σε περισσότερο ρεαλιστικές αξιολογήσεις (Harter, 1998). 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση φαίνεται να είναι το φύλο, η ηλικία, η δομή 
της οικογένειας, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της οικογένειας, τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά 
της, ο τόπος καταγωγής, η σχολική επίδοση, το προφίλ του εκπαιδευτικού και οι σχέσεις με τους 
συνομηλίκους. Τις τελευταίες δεκαετίες, η έρευνα της έννοιας του εαυτού, γενικότερα, κινείται προς 
την κατεύθυνση της σχολικής επίδοσης, και τη συσχέτισή της με τα κίνητρα. Το κίνητρο επίτευξης  
είναι αυτό που συνδέεται άμεσα με τη σχολική επίδοση, όπως απέδειξε ο Marsh (1992). Αυτό, αν και 
ενισχύεται με αυξημένη συμμετοχή του μαθητή, δεν εγγυάται την καλύτερη επίδοσή του. Άλλοι 
ερευνητές υποστηρίζουν πως και τα παιδιά του δημοτικού, είναι σε θέση να κάνουν διακρίσεις 
ανάμεσα στους τομείς της έννοιας του εαυτού τους και μπορούν με επιτυχία να διαφοροποιούν τις 
έννοιες της ικανότητας και της προσπάθειας (Licht, 1992˙ Nicholls & Miller, 1984).

Τα παιδιά με υψηλή αυτοεκτίμηση έχουν ένα ευρύ κύκλο φίλων, είναι εύκολο γι’ αυτά να 
σχετίζονται με άλλους και να τα πάνε καλά με τους περισσότερους μαθητές της τάξης, συχνά 
αποτελούν τους φυσικούς – θετικούς αρχηγούς της τάξης  (Κουμή, 1997). Προσφέρονται εθελοντικά, 
είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους άλλους, αλλά και να ρισκάρουν. Σε συνεργατικές συνθήκες 
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γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, των ικανοτήτων, των ταλέντων, των αδυναμιών, των 
προσδοκιών, των φόβων και των περιορισμών του ανθρώπου. Αυτοεκτίμηση είναι η αξία που δίνουμε 
στον εαυτό μας (Fontana, 1996).

Αρκετοί θεωρητικοί ισχυρίζονται ότι σχηματίζονται κατά τη μέση σχολική ηλικία μερικές από 
τις πιο δυναμικές και μόνιμες αυτοαντιλήψεις, που ως επί το πλείστον εξαρτώνται από τις εμπειρίες 
στο Δημοτικό Σχολείο (Markus & Nurius, 1986). Επίσης, κατά την ίδια περίοδο οι γνωστικές εξελίξεις 
επιτρέπουν στο παιδί να κάνει διάκριση των δυνατοτήτων του σε διάφορους τομείς, όπως και να 
γίνονται συγκρίσεις των ικανοτήτων και της επίδοσης του με την επίδοση των άλλων τα οποία 
οδηγούν σε περισσότερο ρεαλιστικές αξιολογήσεις (Harter, 1998). 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση φαίνεται να είναι το φύλο, η ηλικία, η δομή 
της οικογένειας, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της οικογένειας, τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά 
της, ο τόπος καταγωγής, η σχολική επίδοση, το προφίλ του εκπαιδευτικού και οι σχέσεις με τους 
συνομηλίκους. Τις τελευταίες δεκαετίες, η έρευνα της έννοιας του εαυτού, γενικότερα, κινείται προς 
την κατεύθυνση της σχολικής επίδοσης, και τη συσχέτισή της με τα κίνητρα. Το κίνητρο επίτευξης  
είναι αυτό που συνδέεται άμεσα με τη σχολική επίδοση, όπως απέδειξε ο Marsh (1992). Αυτό, αν και 
ενισχύεται με αυξημένη συμμετοχή του μαθητή, δεν εγγυάται την καλύτερη επίδοσή του. Άλλοι 
ερευνητές υποστηρίζουν πως και τα παιδιά του δημοτικού, είναι σε θέση να κάνουν διακρίσεις 
ανάμεσα στους τομείς της έννοιας του εαυτού τους και μπορούν με επιτυχία να διαφοροποιούν τις 
έννοιες της ικανότητας και της προσπάθειας (Licht, 1992˙ Nicholls & Miller, 1984).

Τα παιδιά με υψηλή αυτοεκτίμηση έχουν ένα ευρύ κύκλο φίλων, είναι εύκολο γι’ αυτά να 
σχετίζονται με άλλους και να τα πάνε καλά με τους περισσότερους μαθητές της τάξης, συχνά 
αποτελούν τους φυσικούς – θετικούς αρχηγούς της τάξης  (Κουμή, 1997). Προσφέρονται εθελοντικά, 
είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους άλλους, αλλά και να ρισκάρουν. Σε συνεργατικές συνθήκες 
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μάθησης, τα καταφέρνουν καλά σχεδόν σε οποιαδήποτε ομάδα. Ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και 
είναι πρόθυμα να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Δεν απειλούνται από αλλαγές ή από νέες 
καταστάσεις, ανταποκρίνονται θετικά στον έπαινο και την αναγνώριση και αισθάνονται καλά για τα 
επιτεύγματά τους, αφού νιώθουν υπεύθυνα για τα αποτελέσματα. Όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με τα 
λάθη τους ή με λανθασμένη συμπεριφορά, αναγνωρίζουν με ρεαλιστικό τρόπο τι έχει συμβεί και ποιο 
είναι το λάθος τους (Κουμή, 1997,˙Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Επίσης, τα παιδιά με υψηλή 
αυτοεκτίμηση θέτουν στόχους για τον εαυτό τους, γνωρίζουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και τι 
θα ήθελαν να πετύχουν. Συχνά έχουν ήρωες και πρότυπα για να καθοδηγούν τη ζωή τους. Όταν 
αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους για την 
επίλυσή του. Επίσης έχουν ισχυρές απόψεις που δεν φοβούνται να τις εκφράσουν.

Υπάρχουν διάφορες πρακτικές για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της ακαδημαϊκής έννοιας 
του εαυτού των παιδιών μέσα στην τάξη σύμφωνα με  τη Ροτζεριανή προσέγγιση:

• Δεξιότητες προσεκτικής ακρόασης, διεξαγωγή αποτελεσματικών συζητήσεων με τους μαθητές 
και διαχείριση των σχέσεων του εκπαιδευτικού μαζί τους (Καλούρη & Ζεργιώτης, 2006).

• Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, δηλ. ταύτιση με τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τη νοοτροπία 
του άλλου, ως προϋπόθεση για τη δημιουργία γνήσιων σχέσεων (Verderber & Verdeber, 2006).

• Αυτο-αποκάλυψη του εκπαιδευτικού, δηλ. κοινοποίηση προσωπικών ιδεών, βιογραφικών 
στοιχείων και συναισθημάτων, προκειμένου να θεμελιωθούν βαθιές σχέσεις εμπιστοσύνης με 
τους μαθητές.

2 Η Εικαστική Ψυχοθεραπεία
Ψυχοθεραπεία μέσω της τέχνης (Art Therapy) ονομάζεται η αποτελεσματική θεραπεία διερεύνησης 
της αυτο-γνωσίας διαμέσου της λεκτικής και μη λεκτικής έκφρασης και των καλλιτεχνικών εμπειριών. 
Πληθώρα ερευνών παρέχουν πληροφορίες για τη χρησιμότητα διαφόρων μορφών art therapy, όσον 
αφορά στη βοήθεια παιδιών ακόμη και με σοβαρά ψυχικά νοσήματα, αναπτυξιακές διαταραχές, 
αυτισμό, παρενοχλήσεις, πένθος κ.α. (Kramer, 1993). Η εικαστική Ψυχοθεραπεία ή χρησιμοποιεί 
διάφορες μορφές τέχνης ως μέσο επικοινωνίας, όπως η ζωγραφική, ο πηλός, το κολάζ, η φωτογραφία, 
η δημιουργική συγγραφή, η μουσική και η θεατρική αναπαράσταση. Σε αντίθεση με την ψυχοθεραπεία 
που βασίζεται μόνο στο λόγο, η θεραπευτική προσέγγιση μέσα από την τέχνη αναγνωρίζει τις 
καλλιτεχνικές διεργασίες και τους συνειρμούς σαν καθρέφτες των συναισθημάτων, της 
προσωπικότητας και των δυσκολιών του κάθε ανθρώπου. Μέσα σε ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο 
ο θεραπευόμενος νιώθει ελεύθερος να εκφραστεί. Η υιοθέτηση από τον εκπαιδευτικό- διευκολυντή 
των ανθρωπιστικών, προσωποκεντρικών αρχών της μη-κατευθυντικής, Ροτζεριανής προσέγγισης, 
δηλαδή η ενσυναίσθηση, η γνησιότητα, η ειλικρίνεια, ο σεβασμός, η φροντίδα  και η συνέπεια 
κρίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση ενός τέτοιου πλαισίου. Η εμπιστοσύνη εγκαθίσταται μέσα 
από την απόλυτη απουσία κριτικής και επιβολής. Η τέχνη στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι 
αυτοσκοπός, είναι το μέσο για να επιτευχθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα, να ικανοποιηθεί δηλαδή το 
αίτημα για το οποίο κάποιος αποφασίζει να συμβουλευτεί έναν ψυχολόγο. Η ποιοτική ακρόαση 
διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και τον αυτο-προσδιορισμό του, χωρίς να εστιάζει 
στην αισθητική ή τον ορθολογισμό. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα θεραπευτική διαδικασία για όλους 
τους εμπλεκόμενους με πολύ ενδιαφέροντα και συχνά απροσδόκητα αποτελέσματα. (Silversone, 
1997).

2.1 Ο εκπαιδευτικός
Σύμφωνα με τον Rogers (2006) ο εκπαιδευτικός καλείται να παίξει διάφορους ρόλους ως δάσκαλος, ως 
ακροατής, ως μέλος της ομάδας και ως αρχηγός της ομάδας. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να 
έχουν καλλιεργήσει τις κοινωνικές τους ικανότητες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν επιτυχώς 
σε αυτόν τον πολυδιάστατο ρόλο τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, για να λειτουργήσει ένας εκπαιδευτικός 
ως μέλος της ομάδας, χρειάζεται να ανανεώνει τις γνώσεις του σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, να λειτουργεί ως πρότυπο για τους μαθητές του, να αφιερώνει χρόνο για ανασκόπηση της 
ύλης και να ενισχύει τους μαθητές του για συνεχή μάθηση και για αξιολόγηση των όσων έμαθαν. Ο 
δάσκαλος οφείλει, επίσης, να λειτουργεί ως ένας ολοκληρωμένος συντονιστής της εκπαιδευτικής 
διεργασίας, ως σύμβουλος και εμψυχωτής, στην ερευνητική πορεία προς τη γνώση, ως παρακινητής 
των μαθητών για δραστηριοποίηση και αναζήτηση νέων εμπειριών. Οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να 
βοηθήσουν τους μαθητές τους παρέχοντας ευκαιρίες ώστε τα παιδιά να κερδίζουν την προσοχή και να 
αισθάνονται σημαντικά με αποδεκτούς τρόπους, φροντίζοντας ώστε κανένα παιδί να μην αισθάνεται 
απομονωμένο ή κοινωνικά απορριπτέο. Σε μερικές περιπτώσεις ίσως να είναι απαραίτητο να διδαχτούν 
βασικές κοινωνικές δεξιότητες τα παιδιά που δεν έχουν ποτέ διδαχτεί, όπως το πώς να 
συναναστρέφονται τους άλλους, ώστε να κερδίζουν την αποδοχή. Χρειάζεται επίσης να τονίσουν στα 
παιδιά τη σημασία της εσωτερικής αίσθησης της αυτοεκτίμησης. Οι εσωτερικές πηγές βασίζονται στη 
δυνατή αίσθηση της ταυτότητας ή της αντίληψης “του ποιος είναι κάποιος”, την ξεκάθαρη γνώση του 
ατόμου που “κάποιος θέλει να είναι” και τα πράγματα που “αυτός θέλει να πετύχει”.  (Fontana, 1996).

2.2 Βιωματικές εμπειρίες
Ο πιο αποδοτικός τρόπος για να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση είναι, όχι μέσω γενικών συστάσεων,

αλλά μέσω της βιωματικής εμπειρίας και της προσωπικής θέλησης του ατόμου. Οι παρεμβάσεις στα 
παιδιά του δημοτικού σχολείου σέβονται την προσωπικότητα του παιδιού και περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες ενεργητικής και εμπειρικής μάθησης, οι οποίες αποβλέπουν στην ενδυνάμωση του 
Εγώ, στη συνειδητοποίηση και επικοινωνία των βαθύτερων αναγκών, στην επικοινωνία και προώθηση 
των θέλω, στην πρακτική στα δικαιώματα του ανθρώπου, στη διεκδικητική συμπεριφορά, 
στην εφαρμογή νέων λύσεων σε επαναλαμβανόμενα προβλήματα και στην ενεργοποίηση της διάνοιας, 
του σώματος και του συναισθήματος. Διάφορες τεχνικές ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των παιδιών 
μέσα από τη βιωματική διαδικασία είναι οι παρακάτω:

• Παραγωγή και χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
• Βιωματικές αναπαραστάσεις και παιχνίδια.
• Τεχνικές λόγου (ημερολόγιο, αφήγηση ιστοριών, δημιουργική γραφή).
• Δραστηριότητες εικαστικής δημιουργίας
• Παιχνίδι ρόλων και θεατρική δημιουργία.
• Άλλες γενικές πρακτικές για την ενίσχυση της έννοιας του εαυτού των παιδιών σχετικά με την 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι:
• Σαφής οριοθέτηση στόχων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ευθύς εξαρχής.
• Εξάσκηση στη σύνθεση ομάδων, προετοιμασία, εναλλαγές 
• Ανάθεση-επιλογή εργασιών και πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους μαθητές.
• Η αντιμετώπισή των μαθητών ως ισότιμους και ώριμους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων). 
• Θετική ενίσχυση σε κάθε ευκαιρία και ρεαλιστικές προσδοκίες.
• Λιγότερη αυστηρότητα και αδιαλλαξία ως προς το περιεχόμενο, τη μέθοδο και τα 

αποτελέσματα της μάθησης.
• Εξατομικευμένος  τρόπος διδασκαλίας, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες και ιδιαιτερότητες 

του μαθητή. (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008, σ. 122).

3 Στόχοι

Οι στόχοι της παρούσας εργασίας αφορούν στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
των παιδιών (επικοινωνία, αυτοεκτίμηση, υπευθυνότητα, λήψη αποφάσεων, έκφραση και διαχείριση, 
ανάπτυξη ικανοτήτων αντίστασης στις πιέσεις, συναισθημάτων, επίλυση συγκρούσεων) ώστε να 
διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις δυσκολίες και τα διάφορα ζητήματα της καθημερινής ζωής. 
Αφορούν, επίσης, στο σεβασμό της διαφορετικότητας και της αντίθετης άποψης, στην καλλιέργεια 
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μάθησης, τα καταφέρνουν καλά σχεδόν σε οποιαδήποτε ομάδα. Ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και 
είναι πρόθυμα να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα. Δεν απειλούνται από αλλαγές ή από νέες 
καταστάσεις, ανταποκρίνονται θετικά στον έπαινο και την αναγνώριση και αισθάνονται καλά για τα 
επιτεύγματά τους, αφού νιώθουν υπεύθυνα για τα αποτελέσματα. Όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με τα 
λάθη τους ή με λανθασμένη συμπεριφορά, αναγνωρίζουν με ρεαλιστικό τρόπο τι έχει συμβεί και ποιο 
είναι το λάθος τους (Κουμή, 1997,˙Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Επίσης, τα παιδιά με υψηλή 
αυτοεκτίμηση θέτουν στόχους για τον εαυτό τους, γνωρίζουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους και τι 
θα ήθελαν να πετύχουν. Συχνά έχουν ήρωες και πρότυπα για να καθοδηγούν τη ζωή τους. Όταν 
αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους για την 
επίλυσή του. Επίσης έχουν ισχυρές απόψεις που δεν φοβούνται να τις εκφράσουν.

Υπάρχουν διάφορες πρακτικές για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της ακαδημαϊκής έννοιας 
του εαυτού των παιδιών μέσα στην τάξη σύμφωνα με  τη Ροτζεριανή προσέγγιση:

• Δεξιότητες προσεκτικής ακρόασης, διεξαγωγή αποτελεσματικών συζητήσεων με τους μαθητές 
και διαχείριση των σχέσεων του εκπαιδευτικού μαζί τους (Καλούρη & Ζεργιώτης, 2006).

• Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, δηλ. ταύτιση με τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τη νοοτροπία 
του άλλου, ως προϋπόθεση για τη δημιουργία γνήσιων σχέσεων (Verderber & Verdeber, 2006).

• Αυτο-αποκάλυψη του εκπαιδευτικού, δηλ. κοινοποίηση προσωπικών ιδεών, βιογραφικών 
στοιχείων και συναισθημάτων, προκειμένου να θεμελιωθούν βαθιές σχέσεις εμπιστοσύνης με 
τους μαθητές.

2 Η Εικαστική Ψυχοθεραπεία
Ψυχοθεραπεία μέσω της τέχνης (Art Therapy) ονομάζεται η αποτελεσματική θεραπεία διερεύνησης 
της αυτο-γνωσίας διαμέσου της λεκτικής και μη λεκτικής έκφρασης και των καλλιτεχνικών εμπειριών. 
Πληθώρα ερευνών παρέχουν πληροφορίες για τη χρησιμότητα διαφόρων μορφών art therapy, όσον 
αφορά στη βοήθεια παιδιών ακόμη και με σοβαρά ψυχικά νοσήματα, αναπτυξιακές διαταραχές, 
αυτισμό, παρενοχλήσεις, πένθος κ.α. (Kramer, 1993). Η εικαστική Ψυχοθεραπεία ή χρησιμοποιεί 
διάφορες μορφές τέχνης ως μέσο επικοινωνίας, όπως η ζωγραφική, ο πηλός, το κολάζ, η φωτογραφία, 
η δημιουργική συγγραφή, η μουσική και η θεατρική αναπαράσταση. Σε αντίθεση με την ψυχοθεραπεία 
που βασίζεται μόνο στο λόγο, η θεραπευτική προσέγγιση μέσα από την τέχνη αναγνωρίζει τις 
καλλιτεχνικές διεργασίες και τους συνειρμούς σαν καθρέφτες των συναισθημάτων, της 
προσωπικότητας και των δυσκολιών του κάθε ανθρώπου. Μέσα σε ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο 
ο θεραπευόμενος νιώθει ελεύθερος να εκφραστεί. Η υιοθέτηση από τον εκπαιδευτικό- διευκολυντή 
των ανθρωπιστικών, προσωποκεντρικών αρχών της μη-κατευθυντικής, Ροτζεριανής προσέγγισης, 
δηλαδή η ενσυναίσθηση, η γνησιότητα, η ειλικρίνεια, ο σεβασμός, η φροντίδα  και η συνέπεια 
κρίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση ενός τέτοιου πλαισίου. Η εμπιστοσύνη εγκαθίσταται μέσα 
από την απόλυτη απουσία κριτικής και επιβολής. Η τέχνη στη συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι 
αυτοσκοπός, είναι το μέσο για να επιτευχθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα, να ικανοποιηθεί δηλαδή το 
αίτημα για το οποίο κάποιος αποφασίζει να συμβουλευτεί έναν ψυχολόγο. Η ποιοτική ακρόαση 
διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και τον αυτο-προσδιορισμό του, χωρίς να εστιάζει 
στην αισθητική ή τον ορθολογισμό. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα θεραπευτική διαδικασία για όλους 
τους εμπλεκόμενους με πολύ ενδιαφέροντα και συχνά απροσδόκητα αποτελέσματα. (Silversone, 
1997).

2.1 Ο εκπαιδευτικός
Σύμφωνα με τον Rogers (2006) ο εκπαιδευτικός καλείται να παίξει διάφορους ρόλους ως δάσκαλος, ως 
ακροατής, ως μέλος της ομάδας και ως αρχηγός της ομάδας. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να 
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ως μέλος της ομάδας, χρειάζεται να ανανεώνει τις γνώσεις του σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, να λειτουργεί ως πρότυπο για τους μαθητές του, να αφιερώνει χρόνο για ανασκόπηση της 
ύλης και να ενισχύει τους μαθητές του για συνεχή μάθηση και για αξιολόγηση των όσων έμαθαν. Ο 
δάσκαλος οφείλει, επίσης, να λειτουργεί ως ένας ολοκληρωμένος συντονιστής της εκπαιδευτικής 
διεργασίας, ως σύμβουλος και εμψυχωτής, στην ερευνητική πορεία προς τη γνώση, ως παρακινητής 
των μαθητών για δραστηριοποίηση και αναζήτηση νέων εμπειριών. Οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να 
βοηθήσουν τους μαθητές τους παρέχοντας ευκαιρίες ώστε τα παιδιά να κερδίζουν την προσοχή και να 
αισθάνονται σημαντικά με αποδεκτούς τρόπους, φροντίζοντας ώστε κανένα παιδί να μην αισθάνεται 
απομονωμένο ή κοινωνικά απορριπτέο. Σε μερικές περιπτώσεις ίσως να είναι απαραίτητο να διδαχτούν 
βασικές κοινωνικές δεξιότητες τα παιδιά που δεν έχουν ποτέ διδαχτεί, όπως το πώς να 
συναναστρέφονται τους άλλους, ώστε να κερδίζουν την αποδοχή. Χρειάζεται επίσης να τονίσουν στα 
παιδιά τη σημασία της εσωτερικής αίσθησης της αυτοεκτίμησης. Οι εσωτερικές πηγές βασίζονται στη 
δυνατή αίσθηση της ταυτότητας ή της αντίληψης “του ποιος είναι κάποιος”, την ξεκάθαρη γνώση του 
ατόμου που “κάποιος θέλει να είναι” και τα πράγματα που “αυτός θέλει να πετύχει”.  (Fontana, 1996).

2.2 Βιωματικές εμπειρίες
Ο πιο αποδοτικός τρόπος για να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση είναι, όχι μέσω γενικών συστάσεων,

αλλά μέσω της βιωματικής εμπειρίας και της προσωπικής θέλησης του ατόμου. Οι παρεμβάσεις στα 
παιδιά του δημοτικού σχολείου σέβονται την προσωπικότητα του παιδιού και περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες ενεργητικής και εμπειρικής μάθησης, οι οποίες αποβλέπουν στην ενδυνάμωση του 
Εγώ, στη συνειδητοποίηση και επικοινωνία των βαθύτερων αναγκών, στην επικοινωνία και προώθηση 
των θέλω, στην πρακτική στα δικαιώματα του ανθρώπου, στη διεκδικητική συμπεριφορά, 
στην εφαρμογή νέων λύσεων σε επαναλαμβανόμενα προβλήματα και στην ενεργοποίηση της διάνοιας, 
του σώματος και του συναισθήματος. Διάφορες τεχνικές ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των παιδιών 
μέσα από τη βιωματική διαδικασία είναι οι παρακάτω:

• Παραγωγή και χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
• Βιωματικές αναπαραστάσεις και παιχνίδια.
• Τεχνικές λόγου (ημερολόγιο, αφήγηση ιστοριών, δημιουργική γραφή).
• Δραστηριότητες εικαστικής δημιουργίας
• Παιχνίδι ρόλων και θεατρική δημιουργία.
• Άλλες γενικές πρακτικές για την ενίσχυση της έννοιας του εαυτού των παιδιών σχετικά με την 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι:
• Σαφής οριοθέτηση στόχων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ευθύς εξαρχής.
• Εξάσκηση στη σύνθεση ομάδων, προετοιμασία, εναλλαγές 
• Ανάθεση-επιλογή εργασιών και πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους μαθητές.
• Η αντιμετώπισή των μαθητών ως ισότιμους και ώριμους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων). 
• Θετική ενίσχυση σε κάθε ευκαιρία και ρεαλιστικές προσδοκίες.
• Λιγότερη αυστηρότητα και αδιαλλαξία ως προς το περιεχόμενο, τη μέθοδο και τα 

αποτελέσματα της μάθησης.
• Εξατομικευμένος  τρόπος διδασκαλίας, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες και ιδιαιτερότητες 

του μαθητή. (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008, σ. 122).

3 Στόχοι

Οι στόχοι της παρούσας εργασίας αφορούν στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
των παιδιών (επικοινωνία, αυτοεκτίμηση, υπευθυνότητα, λήψη αποφάσεων, έκφραση και διαχείριση, 
ανάπτυξη ικανοτήτων αντίστασης στις πιέσεις, συναισθημάτων, επίλυση συγκρούσεων) ώστε να 
διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις δυσκολίες και τα διάφορα ζητήματα της καθημερινής ζωής. 
Αφορούν, επίσης, στο σεβασμό της διαφορετικότητας και της αντίθετης άποψης, στην καλλιέργεια 
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κλίματος ομαδικότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μέσα στην τάξη καθώς και στην προώθηση 
υγιών στάσεων ζωής και δημιουργικών προτάσεων αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Επιμέρους  
στόχοι είναι η προώθηση της φαντασίας του μαθητή, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιούκαι η 
ακόλουθη βελτίωση της σχολικής του επίδοσης. Τέλος, βασικός στόχος θεωρείται η πρόσβαση και  
ενασχόληση της πλειοψηφίας των μαθητών, ακόμη και εκείνων με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

4 Διαδικασία

Οι τεχνικές ενίσχυσης του εαυτού μέσω της τέχνης χρησιμοποιήθηκαν από εκπαιδευτικό του Δημ. Σχ. 
Νεροκούρου, Χανίων, στη Δ΄ τάξη με 21 μαθητές ηλικίας περίπου 10 ετών. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-2015, με αφορμή επιλεγμένα μαθήματα Γλώσσας και 
Μελέτης Περιβάλλοντος. Οι εκφραστικές τέχνες, η κίνηση, η μουσική και ο ήχος, η γραπτή έκφραση,  
η γλυπτική και η ζωγραφική σε ένα ασφαλές περιβάλλον διευκόλυναν την ανάπτυξη του εαυτού των 
παιδιών και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους. Προηγήθηκε προετοιμασία της ομάδας των 
μαθητών που συμμετείχαν η οποία περιείχε διάφορες δραστηριότητες έκφρασης συναισθημάτων και 
ενίσχυσης της ομάδας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε διάρκεια 2 δίωρα.

5 Πρόγραμμα Ενίσχυσης Αυτοεκτίμησης

Α΄ φάση: Η απελευθέρωση της ομάδας  
Η πρώτη φάση της εικαστικής ψυχοθεραπείας –δηλαδή η φάση της απελευθέρωσης– συνιστά μία 
προπαρασκευαστική φάση (Τσαρούχη, 1999), όπου επίκεντρο των δραστηριοτήτων είναι το ίδιο το 
σώμα, που με την κίνηση και την ελεύθερη έκφραση αποτελεί μέσο έκφρασης συναισθημάτων 
(Κουρετζής & Άλκηστις, 1993). Η ομάδα με διάφορες δραστηριότητες κυρίως με κινητικά παιχνίδια, 
«ζεσταίνεται», έρχεται κοντά, γελάει, εκφράζεται και επικοινωνεί σωματικά. Την αξία των ασκήσεων 
προθέρμανσης επισημαίνουν πολλοί μελετητές, καθώς οι ασκήσεις αυτές δημιουργούν κλίμα 
εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται ο συντονισμός τους στο χώρο 
δράσης και να προωθείται η συνεργασία μεταξύ τους (Way, 1967). Στο ίδιο στάδιο τίθενται στην 
ομάδα κανόνες και οι στόχοι του προγράμματος.
Β΄ φάση: Έκφραση μέσω της τέχνης
Κατά τη δεύτερη φάση, τα παιδιά κάνουν ασκήσεις αναπνοής και χαλαρώνουν ακούγοντας απαλή 
μουσική, προκειμένου να απελευθερωθούν από αναστολές και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. 
Στη συνέχεια, και ενώ τα παιδιά έχουν χαλαρώσει πραγματοποιείται «ταξίδι φαντασίας» (Guided
Fantasy, Silverstone, 1996). Πρόκειται για την ανάγνωση ειδικού κειμένου με ήρεμη φωνή σε αργό 
ρυθμό, μέσω του οποίου κατευθύνουμε τα παιδιά να φαντασιωθούν μία κατάσταση, να μεταφερθούν σε 
ένα περιβάλλον κλπ. ανάλογα με τον εκάστοτε στόχο του προγράμματος. Τέλος, καλούμε τα παιδιά να 
αποτυπώσουν τα συναισθήματά που βίωσαν σε αυτή την εμπειρία τους ή τις εικόνες που προέκυψαν από 
αυτό το «ταξίδι». Η εικαστική έκφραση συναισθημάτων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έγινε με την 
τεχνική της ζωγραφικής.
Γ΄ φάση: Παρουσίaση Έργων στην ομάδα- Επανατροφοδότηση
Το κάθε παιδί παρουσιάζει το έργο του στην ομάδα. Είναι ένα στάδιο επεξεργασίας πολλαπλών 
επιπέδων, όπου οι συμμετέχοντες συζητούν αναλύουν και αξιολογούν τις εμπειρίες που αποκόμισαν 
κατά την εικαστική ψυχοθεραπεία (Malchiodi, 1999, 2003, 2004). Σε άλλες περιπτώσεις, τα διάφορα 
στοιχεία που προκύπτουν, οι παρατηρήσεις, οι νέες προτάσεις και ιδέες των παιδιών μπορούν να 
αποτελέσουν αφορμή ή να δώσουν υλικό για τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων με τη χρήση 
διαφορετικών τεχνικών και υλικών (Silverstone L., 1997).

Στην παρούσα μελέτη τα παιδιά συζήτησαν με τον εμψυχωτή τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν, 
εξέφρασαν τα συναισθήματα που ένιωσαν και μίλησαν για το δικό τους ρόλο στη ζωγραφιά τους. Η 
εμψυχώτρια ενθάρρυνε και βοήθησε τα παιδιά να εκφραστούν κάνοντας ερωτήσεις του τύπου: τι σας 
άρεσε ή τι δεν σας άρεσε στο έργο σας, τι θα θέλατε να κάνετε επιπλέον που δεν το έχετε κάνει, τι 
νομίζετε ότι λείπει από αυτό, σας λέει κάτι αυτή η εικόνα κ.τ.λ.. Μέσα από τη συζήτηση αυτή τα 
παιδιά μαθαίνουν να ενεργούν και να συνδιαλέγονται στα πλαίσια μιας ομάδας
Δ΄ φάση: Αξιολόγηση 
Στην τελευταία φάση γίνεται αξιολόγηση του προγράμματος από τα ίδια τα παιδιά. Τα παιδιά 
τοποθετούνται σχετικά με την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος, την ευχαρίστηση που 
εισέπραξαν, τη συμμετοχή τους στην ομάδα, τις εικαστικές δημιουργίες τους και γενικά την επαφή 
τους με την εικαστική ψυχοθεραπεία. Στο τελικό στάδιο πραγματοποιούνται παιχνίδια δράσης, 
αποχαιρετισμού ή αποφόρτισης της ομάδας.

6 Αποτελέσματα
Η παρούσα μελέτη είχε ως βασικό στόχο την παρουσίαση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της 
αξιολόγησης ενός προγράμματος για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης παιδιών δημοτικού σχολείου 
μέσα από την εκπαιδευτική αξιοποίηση των τεχνικών της εικαστικής ψυχοθεραπείας. Βασική επιδίωξη 
του προγράμματος ήταν η διερεύνηση των πιθανών επιδράσεων των τεχνικών αυτών στο
συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο των παιδιών.

Επιδράσεις της εικαστικής ψυχοθεραπείας στο συναισθηματικό και συμπεριφορικό τομέα των 
παιδιών
Στην αρχή του προγράμματος τα παιδιά – σε συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο – εκδήλωναν:
- αρνητισμό για συμμετοχή σε άγνωστες καταστάσεις 
- χαμηλή αυτοεκτίμηση, και έντονο άγχος ειδικότερα όταν δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν μία 

εργασία 
- ποικίλες συναισθηματικές αμφιθυμικές αλλαγές: επιθυμία – άρνηση, συμμετοχή – αποχή 
- διάσπαση προσοχής και διάθεση να εγκαταλείψουν κάθε δραστηριότητα στη μέση  

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα παιδιά:
- ανέπτυξαν πλήρως τη διάθεση συμμετοχής σε ομαδικές δραστηριότητες 
- έγιναν πιο δεκτικά σε νέες καταστάσεις
- πέτυχαν την ολοκλήρωση μίας προγραμματισμένης εργασίας
- πέτυχαν την οριοθέτηση συμπεριφοράς και την τήρηση κανόνων 
- καλλιέργησαν αισθήματα εμπιστοσύνης  
- χειρίστηκαν αρνητικά συναισθήματα  
- ανέπτυξαν το αίσθημα της αυτοεκτίμησης τους 
- πέτυχαν στιγμές κοινωνικοποίησης και επαφής με άτομα μη οικεία  
- έζησαν ιδιαίτερες στιγμές ψυχαγωγίας

Τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής τεχνικών της εικαστικής ψυχοθεραπείας στο συναισθηματικό 
και συμπεριφορικό επίπεδο των παιδιών συνάδουν με τα ευρήματα ποικίλων ερευνών, που θεωρούν 
ότι η εικαστική ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα δημιουργικό ερέθισμα που βοηθά τα παιδιά: 
α) Να αποκτήσουν: καλύτερη επικοινωνία και επαφή μεταξύ τους και κατ’ επέκταση με το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον, αλληλοεκτίμηση, αλληλοσεβασμό, θετική αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση 
καθώς και νέες γνώσεις.
β) Να πετύχουν: συνεργασία, δημιουργικότητα, ‘λύσιμο’ του σώματος και βελτίωση των ικανοτήτων 
τους.
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Το κάθε παιδί παρουσιάζει το έργο του στην ομάδα. Είναι ένα στάδιο επεξεργασίας πολλαπλών 
επιπέδων, όπου οι συμμετέχοντες συζητούν αναλύουν και αξιολογούν τις εμπειρίες που αποκόμισαν 
κατά την εικαστική ψυχοθεραπεία (Malchiodi, 1999, 2003, 2004). Σε άλλες περιπτώσεις, τα διάφορα 
στοιχεία που προκύπτουν, οι παρατηρήσεις, οι νέες προτάσεις και ιδέες των παιδιών μπορούν να 
αποτελέσουν αφορμή ή να δώσουν υλικό για τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων με τη χρήση 
διαφορετικών τεχνικών και υλικών (Silverstone L., 1997).

Στην παρούσα μελέτη τα παιδιά συζήτησαν με τον εμψυχωτή τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν, 
εξέφρασαν τα συναισθήματα που ένιωσαν και μίλησαν για το δικό τους ρόλο στη ζωγραφιά τους. Η 
εμψυχώτρια ενθάρρυνε και βοήθησε τα παιδιά να εκφραστούν κάνοντας ερωτήσεις του τύπου: τι σας 
άρεσε ή τι δεν σας άρεσε στο έργο σας, τι θα θέλατε να κάνετε επιπλέον που δεν το έχετε κάνει, τι 
νομίζετε ότι λείπει από αυτό, σας λέει κάτι αυτή η εικόνα κ.τ.λ.. Μέσα από τη συζήτηση αυτή τα 
παιδιά μαθαίνουν να ενεργούν και να συνδιαλέγονται στα πλαίσια μιας ομάδας
Δ΄ φάση: Αξιολόγηση 
Στην τελευταία φάση γίνεται αξιολόγηση του προγράμματος από τα ίδια τα παιδιά. Τα παιδιά 
τοποθετούνται σχετικά με την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος, την ευχαρίστηση που 
εισέπραξαν, τη συμμετοχή τους στην ομάδα, τις εικαστικές δημιουργίες τους και γενικά την επαφή 
τους με την εικαστική ψυχοθεραπεία. Στο τελικό στάδιο πραγματοποιούνται παιχνίδια δράσης, 
αποχαιρετισμού ή αποφόρτισης της ομάδας.

6 Αποτελέσματα
Η παρούσα μελέτη είχε ως βασικό στόχο την παρουσίαση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της 
αξιολόγησης ενός προγράμματος για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης παιδιών δημοτικού σχολείου 
μέσα από την εκπαιδευτική αξιοποίηση των τεχνικών της εικαστικής ψυχοθεραπείας. Βασική επιδίωξη 
του προγράμματος ήταν η διερεύνηση των πιθανών επιδράσεων των τεχνικών αυτών στο
συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο των παιδιών.

Επιδράσεις της εικαστικής ψυχοθεραπείας στο συναισθηματικό και συμπεριφορικό τομέα των 
παιδιών
Στην αρχή του προγράμματος τα παιδιά – σε συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο – εκδήλωναν:
- αρνητισμό για συμμετοχή σε άγνωστες καταστάσεις 
- χαμηλή αυτοεκτίμηση, και έντονο άγχος ειδικότερα όταν δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν μία 

εργασία 
- ποικίλες συναισθηματικές αμφιθυμικές αλλαγές: επιθυμία – άρνηση, συμμετοχή – αποχή 
- διάσπαση προσοχής και διάθεση να εγκαταλείψουν κάθε δραστηριότητα στη μέση  

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα παιδιά:
- ανέπτυξαν πλήρως τη διάθεση συμμετοχής σε ομαδικές δραστηριότητες 
- έγιναν πιο δεκτικά σε νέες καταστάσεις
- πέτυχαν την ολοκλήρωση μίας προγραμματισμένης εργασίας
- πέτυχαν την οριοθέτηση συμπεριφοράς και την τήρηση κανόνων 
- καλλιέργησαν αισθήματα εμπιστοσύνης  
- χειρίστηκαν αρνητικά συναισθήματα  
- ανέπτυξαν το αίσθημα της αυτοεκτίμησης τους 
- πέτυχαν στιγμές κοινωνικοποίησης και επαφής με άτομα μη οικεία  
- έζησαν ιδιαίτερες στιγμές ψυχαγωγίας

Τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής τεχνικών της εικαστικής ψυχοθεραπείας στο συναισθηματικό 
και συμπεριφορικό επίπεδο των παιδιών συνάδουν με τα ευρήματα ποικίλων ερευνών, που θεωρούν 
ότι η εικαστική ψυχοθεραπεία αποτελεί ένα δημιουργικό ερέθισμα που βοηθά τα παιδιά: 
α) Να αποκτήσουν: καλύτερη επικοινωνία και επαφή μεταξύ τους και κατ’ επέκταση με το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον, αλληλοεκτίμηση, αλληλοσεβασμό, θετική αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση 
καθώς και νέες γνώσεις.
β) Να πετύχουν: συνεργασία, δημιουργικότητα, ‘λύσιμο’ του σώματος και βελτίωση των ικανοτήτων 
τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
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γ) Να βελτιώσουν: την κίνησή τους, την έκφραση των συναισθημάτων τους, τη σχέση με το 
διδάσκοντα και την εκφορά του λόγου.
δ) Να αναπτύξουν: αλληλοϋποστήριξη, προβληματισμό πάνω σε σύγχρονα θέματα στα οποία θα 
δίνουν προσωπικές λύσεις, και θετική στάση απέναντι στον κόσμο που τους περιβάλλει.

Η παρούσα μελέτη έρχεται να ενισχύσει τα ευρήματα ποικίλων μελετών που πιστοποιούν τη 
δυναμική αλληλεπίδραση της ψυχοθεραπείας μέσω της τέχνης. Πράγματι, ένα από τα σημαντικότερα 
στοιχεία σ’ αυτές τις ομαδικές δραστηριότητες φαίνεται να είναι η δυναμική αλληλεπίδραση του 
ομαδικού παιχνιδιού.(Fontana, 1996). Ο ένας επηρεάζει την ομάδα ως «όλον», αλλά και ολόκληρη η 
ομάδα επηρεάζει τον ένα ως άτομο. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τη 
συμπεριφορά τους, να αποδεσμευτούν από την τήρηση αυστηρών κανόνων και να δράσουν ελεύθερα. 
Η δυναμική της ομάδας, η σωματική έκφραση και ο βαθμός ασφάλειας και εμπιστοσύνης που μπορεί 
να εμπνεύσει η ομάδα δημιουργεί το ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η 
ελεύθερη έκφραση του παιδιού ως ατόμου και των παιδιών ως σύνολο (Gerald & Gerald, 1997). 
Επίσης, ο ρόλος του εμψυχωτή δεν ήταν διδακτικός. Αντίθετα, ενθάρρυνε τα παιδιά να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους, τις προτάσεις τους και να προσπάθησαν να αναδείξουν τις ιδέες και τις επιθυμίες 
τους (Knill, P., et al.. (2004).

7 Συμπεράσματα και Προτάσεις για Περαιτέρω Μελέτη

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν ότι οι τεχνικές εικαστικής ψυχοθεραπείας μπορεί να 
προσφέρουν:
α) γνώσεις για βασικά θέματα ενίσχυσης της προσωπικότητας και της κοινωνικής ένταξης του ατόμου,
β) ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, 
γ) διαπραγμάτευση αρνητικών συναισθημάτων (φόβος, απόρριψη) και 
γ) ψυχαγωγία.
Η παρούσα έρευνα έρχεται να δώσει ένα έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό στη χρήση των 
τεχνικών ψυχοθεραπείας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μία πολύτιμη 
μέθοδο στα χέρια των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικούς τρόπους 
προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να τη χρησιμοποιήσουν στην τάξη, χωρίς ιδιαίτερες 
δυσκολίες. Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι του αναλυτικού προγράμματος μπορούν να κατακτηθούν πιο 
εύκολα μέσα από τις εικαστικές δραστηριότητες και τα παιδιά να εξοικειωθούν με δραστηριότητες και 
συμπεριφορές απαραίτητες για την ατομική και κοινωνική τους πορεία. Αυτό που προτείνεται είναι οι 
εκπαιδευτικοί και όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών σχολικής ηλικίας να εκπαιδευτούν 
σε δραστηριότητες εικαστικής ψυχοθεραπείας, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν όλα τα 
πλεονεκτήματα και τις θετικές επιδράσεις των τεχνών αυτών στους μαθητές τους.

Τέλος, τα ευρήματα της μικρής αυτής μελέτης ενισχύουν τη θέση ότι τα παιδιά κάθε ηλικίας
έχουν δικαίωμα στη μάθηση μέσα από εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης που τους δίνουν τη 
δυνατότητα να βιώνουν συναισθήματα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής μέσα από τη χρήση 
ευχάριστων και δημιουργικών διαδικασιών. Μέσα σε ένα τέτοιο ασφαλές εκπαιδευτικό πλαίσιο το 
παιδί αναπτύσσεται ομαλά, σε όλα τα επίπεδα, ξεχωρίζει για τις ικανότητές του, επιδοκιμάζεται, 
αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στους άλλους και κατανοεί βιωματικά πως είναι μία 
ξεχωριστή οντότητα με αξία.
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γ) Να βελτιώσουν: την κίνησή τους, την έκφραση των συναισθημάτων τους, τη σχέση με το 
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στοιχεία σ’ αυτές τις ομαδικές δραστηριότητες φαίνεται να είναι η δυναμική αλληλεπίδραση του 
ομαδικού παιχνιδιού.(Fontana, 1996). Ο ένας επηρεάζει την ομάδα ως «όλον», αλλά και ολόκληρη η 
ομάδα επηρεάζει τον ένα ως άτομο. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τη 
συμπεριφορά τους, να αποδεσμευτούν από την τήρηση αυστηρών κανόνων και να δράσουν ελεύθερα. 
Η δυναμική της ομάδας, η σωματική έκφραση και ο βαθμός ασφάλειας και εμπιστοσύνης που μπορεί 
να εμπνεύσει η ομάδα δημιουργεί το ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η 
ελεύθερη έκφραση του παιδιού ως ατόμου και των παιδιών ως σύνολο (Gerald & Gerald, 1997). 
Επίσης, ο ρόλος του εμψυχωτή δεν ήταν διδακτικός. Αντίθετα, ενθάρρυνε τα παιδιά να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους, τις προτάσεις τους και να προσπάθησαν να αναδείξουν τις ιδέες και τις επιθυμίες 
τους (Knill, P., et al.. (2004).

7 Συμπεράσματα και Προτάσεις για Περαιτέρω Μελέτη

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν ότι οι τεχνικές εικαστικής ψυχοθεραπείας μπορεί να 
προσφέρουν:
α) γνώσεις για βασικά θέματα ενίσχυσης της προσωπικότητας και της κοινωνικής ένταξης του ατόμου,
β) ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, 
γ) διαπραγμάτευση αρνητικών συναισθημάτων (φόβος, απόρριψη) και 
γ) ψυχαγωγία.
Η παρούσα έρευνα έρχεται να δώσει ένα έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό στη χρήση των 
τεχνικών ψυχοθεραπείας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μία πολύτιμη 
μέθοδο στα χέρια των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικούς τρόπους 
προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να τη χρησιμοποιήσουν στην τάξη, χωρίς ιδιαίτερες 
δυσκολίες. Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι του αναλυτικού προγράμματος μπορούν να κατακτηθούν πιο 
εύκολα μέσα από τις εικαστικές δραστηριότητες και τα παιδιά να εξοικειωθούν με δραστηριότητες και 
συμπεριφορές απαραίτητες για την ατομική και κοινωνική τους πορεία. Αυτό που προτείνεται είναι οι 
εκπαιδευτικοί και όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών σχολικής ηλικίας να εκπαιδευτούν 
σε δραστηριότητες εικαστικής ψυχοθεραπείας, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν όλα τα 
πλεονεκτήματα και τις θετικές επιδράσεις των τεχνών αυτών στους μαθητές τους.

Τέλος, τα ευρήματα της μικρής αυτής μελέτης ενισχύουν τη θέση ότι τα παιδιά κάθε ηλικίας
έχουν δικαίωμα στη μάθηση μέσα από εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης που τους δίνουν τη 
δυνατότητα να βιώνουν συναισθήματα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής μέσα από τη χρήση 
ευχάριστων και δημιουργικών διαδικασιών. Μέσα σε ένα τέτοιο ασφαλές εκπαιδευτικό πλαίσιο το 
παιδί αναπτύσσεται ομαλά, σε όλα τα επίπεδα, ξεχωρίζει για τις ικανότητές του, επιδοκιμάζεται, 
αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στους άλλους και κατανοεί βιωματικά πως είναι μία 
ξεχωριστή οντότητα με αξία.
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Ηθικές παράμετροι στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Έρευνα στην

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Λέσβου

Αικατερίνη Αρμάδα
katarmada@yahoo.gr

Εκπαιδευτικός ΠΕ06

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει και να εξετάσει ζητήματα ηθικής και 

δεοντολογίας, που συνδέονται με τη χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.  Η εργασία 

αυτή στοχεύει στην διερεύνηση, ορισμένων τουλάχιστον θεμάτων πού φαίνεται να 

απασχολούν όλο κι περισσότερους χρήστες και επιστήμονες του πεδίου.  Προσβλέπει 

έτσι στην εκλέπτυνση των τακτικών και της στάσης του σύγχρονου χρήστη απέναντι 

στην πολυδιάστατη πρόκληση που προβάλλουν οι νέες τεχνολογίες.  Θα φανεί ότι το 

ηλεκτρονικό μέσο καθεαυτό δεν λογίζεται ηθικό ή α(ν)ήθικο, αλλά επιτακτικές 

ανάγκες, λόγω της επιρρέπειας ορισμένων χρηστών στην αθέμιτη χρήση του, 

παρωθούν στη λήψη μέτρων ηθικής και πρακτικής πρόληψης.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ηθική, Δεοντολογία, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ΤΠΕ, Χρήση 

Η/Υ, Διαδίκτυο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει και να εξετάσει ζητήματα ηθικής και 

δεοντολογίας, που συνδέονται με τη χρήση των Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση, ζητήματα 

που απασχολούν (ή οφείλουν να απασχολούν) χρήστες/τριες και επιστήμονες. Μέσα 

από τη μελέτη του συνοδού πρίσματος των παιδαγωγικών αρχών και των 

ψυχολογικών παραμέτρων, αναμένεται να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η 

ηθική παράμετρος, όπως αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο ένταξης και αξιοποίησης 

των  ΤΠΕ στην εκπαίδευση αλλά και συμμετέχει στη διαμόρφωση του πλαισίου 

αυτού με απώτερη βλέψη να προετοιμαστεί ο/η εκπαιδευτικός για να αναπτύξει μια 

στάση αυτοδιαχείρισης και αυτορρύθμισης ( selfmanagement, selfregulation) στο 

πεδίο τομής της ηθικής και της τεχνολογίας. Συνοπτικά, ο σκοπός είναι να αναφανεί 
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ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν στερείται ηθικών προϋποθέσεων, αρχών και 

προεκτάσεων με κρίσιμη σημασία για την εκπαίδευση.

Κρίσιμο είναι  να φανεί ότι τα παραπάνω δεν μπορούν παρά να εντάσσονται στο 

πλαίσιο συγκεκριμένων αντιλήψεων σχετικά με το θεσμό του σχολείου και 

γενικότερα με την παιδεία, την εκπαίδευση, αγωγή, η φιλοσοφία των οποίων 

οργανώνει το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και τη σχολική τάξη και στο πλαίσιο των 

οποίων καλείται  ο/η εκπαιδευτικός που κάνει χρήση των ΤΠΕ ή ο/η ειδικός στο 

πεδίο των ΤΠΕ επιστήμονας να διαμορφώσει τη διδακτική και παιδαγωγική του 

παρέμβαση.

Ηθικά διλήμματα έθετε πάντα η τεχνολογική πρόοδος. Από τη βιομηχανική στη 

μεταβιομηχανική και τώρα στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και της 

επερχόμενης βιοτεχνολογίας, η ηθική και κοινωνική διάσταση της χρήσεως νέων 

τεχνολογιών ήταν και παραμένει ένα ζητούμενο, παρά τις προσπάθειες να 

καθιερωθούν κοινά αποδεκτοί κανόνες, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ότι δεν θα γίνεται 

ανήθικη χρήση της τεχνολογίας και ειδικότερα των πληροφοριακών συστημάτων. Η 

μόρφωση των επιστημόνων της πληροφορικής γύρω από τα θέματα αυτά είναι η 

καλύτερη προϋπόθεση για αυτή την προοπτική.

Η μέθοδος η οποία θα ακολουθηθεί, θα είναι η ποιοτική έρευνα μέσω συνέντευξης με 

ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Όσον αφορά στο δείγμα θα γίνει μία δημοσκοπική, 

στοχευμένη προσέγγιση αντιπροσωπευτικού δείγματος των εκπαιδευτικών 

πληροφορικής της Λέσβου (κυρίως της Π.Ε), με εμπειρία στην διδασκαλία της 

Πληροφορικής ως γνωστικού αντικειμένου και όχι μόνο, προκειμένου να 

αντιληφθούμε θέσεις και  αντιλήψεις απέναντι στο θέμα μας αλλά και το βαθμό 

ευαισθητοποίησης τους σε ζητήματα που αφορούν στην ηθική παράμετρο. Θα 

διερευνηθεί, δηλαδή, κατά πόσον για τους/τις ερωτώμενους/ες τίθενται ζητήματα 

ηθικής στη χρήση των νέων τεχνολογιών, πώς τα διατυπώνουν και πώς τα 

αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, θα διερευνηθεί εάν και πώς το όλο σχολικό κλίμα και 

περιβάλλον και οι διαφορετικές παράμετροι που το απαρτίζουν εμπλέκονται και με 

ποιό τρόπο στο όλο θέμα. Προβλέπεται να αναζητηθεί η δυνατότητα διατύπωσης 

προτάσεων όσον αφορά στις μεθόδους και τακτικές αντιμετώπισης της χρήσης των 

ΤΠΕ, έτσι ώστε να αναδεικνύεται η προσοχή σε ηθικά ζητήματα που συνδέονται με 

αυτή τη χρήση, προς όφελος της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας και των 

εμπλεκομένων σε αυτήν.

1 Θεωρητικό πλαίσιο
Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (στο εξής θα τις αποκαλούμε ΤΠΕ)

που κατακλύζουν την καθημερινότητά μας, δεν αφήνουν αδιάφορη και την 

εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η είσοδος των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

άρχισε να απασχολεί την Ελλάδα στο τέλος του 20ου αιώνα (Κόμης, 2004). Η 

τηλεόραση, το κασετόφωνο, το βίντεο και  ο προβολέας  χρησιμοποιούνταν ήδη στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ από το 1997  κάνει την είσοδό του, για πρώτη φορά 

στο αναλυτικό πρόγραμμα, ο υπολογιστής, αλλά ακόμη εντελώς αποσπασματικά 

(Οικονόμου, 2004; Κόμης, 2004). Οι ΤΠΕ εισάγονται επίσημα στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με το ΔΕΠΠΣ 2003, σύμφωνα με το 

οποίο προβλέπεται η διάχυσή τους σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, αποτελώντας 

ταυτόχρονα ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας για το Δημοτικό και 

μια επίσης ξεχωριστή μαθησιακή περιοχή για το Νηπιαγωγείο (ΥΠΕΠΘ, 2003).

Σήμερα γίνεται λόγος για το «ψηφιακό σχολείο» και αρχίζει μια νέα περίοδος που 

σηματοδοτείται από ένα σύνολο ενεργειών εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, 

ανάμεσα στις οποίες και η δημιουργία, ενός νέου αναλυτικού προγράμματος. Το Νέο 

Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ 2011), εφαρμόζεται πιλοτικά σε 185 σχολεία και 

ανάμεσα σε αυτά 21 Νηπιαγωγεία και 96 δημοτικά (Δελτίο Τύπου, 14-9-2011) . Με 

το νέο πρόγραμμα προωθείται ο «ψηφιακός εγγραμματισμός», ως ιδιότητα του 

σύγχρονου πολίτη, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στη σύγχρονη 

πραγματικότητα και τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις (ΥΠΕΠΘ, 2011).

Ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολεί την παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα, 

είναι η παιδαγωγική χρήση των υπολογιστικών αυτών εργαλείων μέσα σε ένα 

πλαίσιο ηθικής διδακτικής (Φραγκάκη και Λιοναράκης, 2009, Γιαννούλας, 2009: 

109-112). 

1.1 Ιστορική αναδρομή
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Εάν θέλουμε να εξετάσουμε πώς εισάγονται οι τεχνολογίες στη διαδικασία της 

εκπαίδευσης θα χρειαστεί να ανατρέξουμε αρχικά στις φροντιστηριακές αίθουσες, 

όπου διδάσκονταν οι ξένες γλώσσες. Από κει θα δούμε ότι εισάγεται αρχικά το 

κασετόφωνο, όπου κάθε φροντιστηριακή τάξη εξοπλίζεται με ένα κασετόφωνο και 

ανάλογες κασέτες που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εξασκηθούν στην 

κατανόηση του προφορικού λόγου (listeningcomprehension) και αργότερα και τα 

ακουστικά, όπου η διδασκαλία πλέον γίνεται πιο εξατομικευμένη μέσα σε ειδικά 

διαμορφωμένο εργαστήριο ενώ και ο μαθητής εργάζεται στο δικό του χρόνο 

συμπληρώνοντας κενά ή προσπαθώντας να κατανοήσει το κείμενο για την εκτέλεση 

της δικής του άσκησης. Λίγο αργότερα, έρχεται να προστεθεί και ο υπολογιστής, που 

δίνει τη δυνατότητα εξάσκησης κυρίως σε γραμματικά φαινόμενα με τη συμπλήρωση 

κενών ή με τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και υπάρχει μια ανατροφοδότηση 

για τα λάθη, αλλά και μια βαθμολογία. Αργότερα, οι πιο πρωτοπόροι εξόπλισαν τις 

τάξεις με τηλεόραση και βίντεο και έτσι οι διάλογοι γίνονται πιο ζωντανοί και η 

αφομοίωση του λεξιλογίου, μέσα στο πλαίσιο της επικοινωνιακής κατάστασης, πιο 

εύκολη (Οικονόμου, 2004).

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών υπογραμμίζει ακόμη πιο έντονα την ανάγκη ένταξης 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ακολουθώντας τη σχετική πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που χαράσσεται από το 1990 και περιλαμβάνει μια σειρά προγραμμάτων 

(Socrates, Minervaκ.α). Σκοπός της γενικότερης αυτής πολιτικής που ακολουθούν 

παράλληλα πολλά άλλα κράτη, είναι η δημιουργία πολιτών με δεξιότητες στη χρήση 

των τεχνολογικών μέσων,  ικανών να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες και 

τεχνολογικές εξελίξεις, αυτό που αποκαλείται συχνά «ψηφιακός εγγραμματισμός» 

(Οικονόμου, 2004, Κόμης, 2004).

Συμπερασματικά, η χρήση και η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

πραγματοποιείται με βάση τρία πρότυπα που αντιστοιχούν και σε διαφορετικές 

περιόδους ένταξης τους στην εκπαιδευτική πραγματικότητα (Κόμης, 2004).

Σύμφωνα με:

α. το τεχνοκεντρικό μοντέλο (δεκαετία ’70,’80): η πληροφορική διδάσκεται ως 

αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο και σύμφωνα με το οποίο σκοπός της εισαγωγής 

των ΤΠΕ είναι ο τεχνολογικός αλφαβητισμός και η εκμάθηση του χειρισμού, της 

λειτουργίας και του προγραμματισμού του Η/Υ.

β. το ολοκληρωμένο μοντέλο (δεκαετία ’80, ’90): οι υπολογιστές 

χρησιμοποιούνται ως μέσο έρευνας και αναζήτησης της γνώσης, ενώ ταυτόχρονα 

η πληροφορική είναι ενσωματωμένη στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Οι ΤΠΕ 

αποτελούν διαθεματικό εργαλείο μάθησης που διαχέεται σε όλα τα μαθήματα και 

χρησιμοποιούνται ως εποπτικά μέσα, ως γνωστικά διερευνητικά εργαλεία, ως 

εργαλεία επικοινωνίας και ως μέσα διεκπεραίωσης καθημερινών εργασιών.

γ. το πραγματολογικό ή μεικτό μοντέλο (1990 έως σήμερα) : παρατηρείται 

συνδυασμός της τεχνοκεντρικής με την ολοκληρωμένη προσέγγιση και οι ΤΠΕ 

αντιμετωπίζονται ως απαραίτητο εφόδιο για την κοινωνία (Κόμης, 2004; 

Αργύρης, 2004:19-24).

1.2 Οριοθέτηση εννοιών

Εξετάζοντας την πορεία που διέγραψε η εισαγωγή των τεχνολογικών μέσων, είναι 

σημαντικό να καθορίσουμε τι εννοούμε σήμερα, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «νέες 

τεχνολογίες» ή «τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας». Γίνεται αντιληπτό, ότι 

με τον όρο «νέες», σαφώς προσδιορίζεται κάτι διαφορετικό που έρχεται να προστεθεί 

σε όλα εκείνα τα παραδοσιακά τεχνολογικά μέσα που μέχρι σήμερα 

χρησιμοποιούνταν στην εκπαίδευση

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται αρκετές προσπάθειες εννοιολογικού 

προσδιορισμού των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Σύμφωνα με την UNESCO, για να προσδιοριστεί ο όρος ΤΠΕ, θα πρέπει πρώτα να 

οριστούν δύο άλλοι όροι, αυτοί της επιστήμης της Πληροφορικής και της 

Τεχνολογίας της Πληροφορικής (Anderson&VanWeert, 2002).

Η επιστήμη της Πληροφορικής (The Science of Informatics), αφορά στο σχεδιασμό, 

υλοποίηση, αξιολόγηση, χρήση και συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας της 

πληροφορίας, καθώς επίσης και στο υλικό των υπολογιστών και του λογισμικού 

τους.

Η τεχνολογία της Πληροφορικής (Information Technology),

ορίζεται ως το σύνολο των υπολογιστικών συστημάτων και των τεχνολογικών 

εφαρμογών της Πληροφορικής στην κοινωνία.

Με βάση αυτήν την οριοθέτηση, οι ΤΠΕ ορίζονται ως ο συνδυασμός της τεχνολογίας 

της Πληροφορικής με άλλες συσχετιζόμενες τεχνολογίες και ειδικότερα με αυτές των 
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δίνει τη δυνατότητα εξάσκησης κυρίως σε γραμματικά φαινόμενα με τη συμπλήρωση 

κενών ή με τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και υπάρχει μια ανατροφοδότηση 

για τα λάθη, αλλά και μια βαθμολογία. Αργότερα, οι πιο πρωτοπόροι εξόπλισαν τις 

τάξεις με τηλεόραση και βίντεο και έτσι οι διάλογοι γίνονται πιο ζωντανοί και η 

αφομοίωση του λεξιλογίου, μέσα στο πλαίσιο της επικοινωνιακής κατάστασης, πιο 

εύκολη (Οικονόμου, 2004).

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών υπογραμμίζει ακόμη πιο έντονα την ανάγκη ένταξης 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ακολουθώντας τη σχετική πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που χαράσσεται από το 1990 και περιλαμβάνει μια σειρά προγραμμάτων 

(Socrates, Minervaκ.α). Σκοπός της γενικότερης αυτής πολιτικής που ακολουθούν 

παράλληλα πολλά άλλα κράτη, είναι η δημιουργία πολιτών με δεξιότητες στη χρήση 

των τεχνολογικών μέσων,  ικανών να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες ανάγκες και 

τεχνολογικές εξελίξεις, αυτό που αποκαλείται συχνά «ψηφιακός εγγραμματισμός» 

(Οικονόμου, 2004, Κόμης, 2004).

Συμπερασματικά, η χρήση και η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

πραγματοποιείται με βάση τρία πρότυπα που αντιστοιχούν και σε διαφορετικές 

περιόδους ένταξης τους στην εκπαιδευτική πραγματικότητα (Κόμης, 2004).

Σύμφωνα με:

α. το τεχνοκεντρικό μοντέλο (δεκαετία ’70,’80): η πληροφορική διδάσκεται ως 

αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο και σύμφωνα με το οποίο σκοπός της εισαγωγής 

των ΤΠΕ είναι ο τεχνολογικός αλφαβητισμός και η εκμάθηση του χειρισμού, της 

λειτουργίας και του προγραμματισμού του Η/Υ.

β. το ολοκληρωμένο μοντέλο (δεκαετία ’80, ’90): οι υπολογιστές 

χρησιμοποιούνται ως μέσο έρευνας και αναζήτησης της γνώσης, ενώ ταυτόχρονα 

η πληροφορική είναι ενσωματωμένη στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Οι ΤΠΕ 

αποτελούν διαθεματικό εργαλείο μάθησης που διαχέεται σε όλα τα μαθήματα και 

χρησιμοποιούνται ως εποπτικά μέσα, ως γνωστικά διερευνητικά εργαλεία, ως 

εργαλεία επικοινωνίας και ως μέσα διεκπεραίωσης καθημερινών εργασιών.

γ. το πραγματολογικό ή μεικτό μοντέλο (1990 έως σήμερα) : παρατηρείται 

συνδυασμός της τεχνοκεντρικής με την ολοκληρωμένη προσέγγιση και οι ΤΠΕ 

αντιμετωπίζονται ως απαραίτητο εφόδιο για την κοινωνία (Κόμης, 2004; 

Αργύρης, 2004:19-24).

1.2 Οριοθέτηση εννοιών

Εξετάζοντας την πορεία που διέγραψε η εισαγωγή των τεχνολογικών μέσων, είναι 

σημαντικό να καθορίσουμε τι εννοούμε σήμερα, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «νέες 

τεχνολογίες» ή «τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας». Γίνεται αντιληπτό, ότι 

με τον όρο «νέες», σαφώς προσδιορίζεται κάτι διαφορετικό που έρχεται να προστεθεί 

σε όλα εκείνα τα παραδοσιακά τεχνολογικά μέσα που μέχρι σήμερα 

χρησιμοποιούνταν στην εκπαίδευση

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται αρκετές προσπάθειες εννοιολογικού 

προσδιορισμού των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Σύμφωνα με την UNESCO, για να προσδιοριστεί ο όρος ΤΠΕ, θα πρέπει πρώτα να 

οριστούν δύο άλλοι όροι, αυτοί της επιστήμης της Πληροφορικής και της 

Τεχνολογίας της Πληροφορικής (Anderson&VanWeert, 2002).

Η επιστήμη της Πληροφορικής (The Science of Informatics), αφορά στο σχεδιασμό, 

υλοποίηση, αξιολόγηση, χρήση και συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας της 

πληροφορίας, καθώς επίσης και στο υλικό των υπολογιστών και του λογισμικού 

τους.

Η τεχνολογία της Πληροφορικής (Information Technology),

ορίζεται ως το σύνολο των υπολογιστικών συστημάτων και των τεχνολογικών 

εφαρμογών της Πληροφορικής στην κοινωνία.

Με βάση αυτήν την οριοθέτηση, οι ΤΠΕ ορίζονται ως ο συνδυασμός της τεχνολογίας 

της Πληροφορικής με άλλες συσχετιζόμενες τεχνολογίες και ειδικότερα με αυτές των 
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ίδιους, φαίνεται να είναι ο όρος « δεοντολογία», που θα εγκαλούσε παρόμοιες 

ιδεατές, αν όχι και ιδεαλιστικές περιγραφές σύμπνοιας μεταξύ ατόμων». Ειδοποιό 

διαφορά φαίνεται να συνιστά η μεγαλύτερη συσχέτιση της δεοντολογίας με τις 

πραγματιστικές εκδοχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Kassirer, 2001) , σε 

συγκεκριμένα πολιτικά, πολιτιστικά, επαγγελματικά πλαίσια και της οποίας η 

εφαρμογή κατά την ανθρώπινη δραστηριότητα συναρτάται από την βούληση και την 

ηθική των εκάστοτε αυτουργών. Αναπόφευκτα, η σημασία της δεοντολογίας 

διαπλέκεται με της ηθικής. Η ρευστότητα του ήθους ( Jennings,1996) και η 

απεριόριστη ελευθερία που παρέχει η πρόσβαση σε H/Y και διαδίκτυο θέτει σε 

πειρασμό τους χρήστες και την ηθική τους

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: «πώς» θα σχεδιάσουμε τη διδακτική μας πράξη, έτσι 

ώστε οι μαθητές μας, όχι απλά να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για την ωμή αφομοίωση 

των πληροφοριών, αλλά μέσα σ’ ένα παιδαγωγικό πλαίσιο ηθικής προσέγγισης όπου 

το ζητούμενο θα είναι οι γνώσεις από τις παρεχόμενες αλληλεπιδράσεις, η χρήση της 

τεχνολογίας που θα προσδιορίζεται από την ανάγκη τοποθέτησής της σ’ ένα πλαίσιο 

ανθρωπίνων αξιών και κοινωνικού ελέγχου τόσο σε νοητικό επίπεδο όσο και 

σεσυναισθηματικό και αξιακό επίπεδο?

3 Η Θετική συμβολή του Η/Υ στη μαθησιακή διαδικασία
Το διαδίκτυο μας προσφέρει αρκετά οφέλη στην καθημερινή μας ζωή, αρκεί φυσικά 

να γνωρίζουμε την ορθή του χρήση. Βασικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης, που 

αναπτύσσει ο Η/Υ, είναι ότι ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων, η λήψη αποφάσεων και 

ο ρυθμός παραγωγής εναπόκειται στο χρήστη και όχι στο μηχάνημα (Jonassen, Carr,

Yuch, 1998). Έτσι, κατά τη διαδικασία αυτή αλληλεπίδρασης, το παιδί καθίσταται 

ενεργό, αποποιούμενο τον παθητικό ρόλο του απλού δέκτη (Papert 1980). Σύμφωνα 

με τον Jonassen(1996) ο συμμετοχικός ρόλος των μαθητών κατά τη διαδικασία 

χρησιμοποίησης Η/Υ ενεργοποιεί άμεσα τη σύνθετη σκέψη των παιδιών με θετικό 

αντίκτυπο. Επίσης, έχει υποστηριχθεί ότι η χρήση Η/Υ εγείρει την κινητοποίηση και 

την αυτοεκτίμηση του μαθητή, ενισχύει τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, την 

προσήλωση του στην επίτευξη του στόχου και τη συγκέντρωση και επιμονή του 

(Bennet και Diener 1997). Ο Η/Υ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως αναφέραμε και 

προηγουμένως, ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα. Πόσο όμως τα 

επικοινωνιών ( Καφετζόπουλος- Εισήγηση 9/ΜΠΕ, «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

Εκπαίδευση»

Σύμφωνα με τον Κόμη, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας νοούνται ως 

«το σύνολο των τεχνολογιών που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση της 

πληροφορίας, είτε αυτή είναι κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο και αφετέρου ως τα μέσα 

που είναι φορείς αυτών των άυλων μηνυμάτων» (Κόμης, 2004:14).

Οι πολυάριθμες, όμως, έρευνες που διεξήχθησαν γύρω από την αποτελεσματικότητα 

των «έξυπνων συστημάτων διδασκαλίας» (intelligenttutorials), των μικρόκοσμων 

(microworlds) και των αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων (interactiveenvironments), 

έδειξαν ότι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας δεν συνεισφέρουν 

με αυτόματο τρόπο στις προσδοκώμενες αλλαγές της παιδείας και δεν φέρνουν τα 

όσα επαναστατικά υπόσχονται (Γιαννούλας,2009:9).Οι παραπάνω διαπιστώσεις 

εντείνουν τον προβληματισμό της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας σχετικά με 

την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, έπειτα κυρίως από την απότομη όπως 

από πολλούς χαρακτηρίζεται εισαγωγή, του θεσμού της «Ψηφιακής Τάξης» 

(digiclassroom) (Δαπόντες,2008). Οι κυριότεροι προβληματισμοί που τίθενται είναι η 

τεκμηρίωση της εισαγωγής της «ψηφιακής τάξης» (Δαπόντες, 2008), η ικανότητα 

προσαρμογής της στο Πρόγραμμα Σπουδών (Δαπόντες, 2008, e-Δίκτυο, 2009) και η 

ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να χειριστούν τα νέα αυτά εργαλεία (Γιαννούλας, 

2009:11). Με το θέμα αυτό θα ασχοληθούμε περαιτέρω στο σχετικό κεφάλαιο.

2 Ηθική, Δεοντολογία & Πληροφορική
Μια απόπειρα γενικού προσδιορισμού της έννοιας «ηθική», στο χώρο της 

πληροφορικής, μας οδηγεί στο να γίνει λόγος για «ένα σύνολο θεμελιωδών εν 

πολλοίς αδιαπραγμάτευτων, διαχρονικών αρχών της ανθρώπινης πεπατημένης, 

οριοθετούμενων από γνωσιακές και γνωσιολογικές νοητικές  δομές, οι οποίες με τη 

σειρά τους διέπουν το αξιακό σύστημα ενός ατόμου η μιας ομάδας, ενόσω αυτό 

ρυθμίζει διεργασίες ανάληψης αποφάσεων και δράσεων, προς επίτευξη μιας 

απώτερης στοχοθεσίας», (Σαβρανίδης, Παλαιολόγου, Μπαλτζής, 2005), και 

καταλήγουν στο ότι τα περισσότερα άτομα στο γενικό πληθυσμό συγκλίνουν 

θεματικά και ποιοτικά στην επιλογή όμοιων αξιών. Σύστοιχος κατά συνέπεια για τους 
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ίδιους, φαίνεται να είναι ο όρος « δεοντολογία», που θα εγκαλούσε παρόμοιες 

ιδεατές, αν όχι και ιδεαλιστικές περιγραφές σύμπνοιας μεταξύ ατόμων». Ειδοποιό 

διαφορά φαίνεται να συνιστά η μεγαλύτερη συσχέτιση της δεοντολογίας με τις 

πραγματιστικές εκδοχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Kassirer, 2001) , σε 

συγκεκριμένα πολιτικά, πολιτιστικά, επαγγελματικά πλαίσια και της οποίας η 

εφαρμογή κατά την ανθρώπινη δραστηριότητα συναρτάται από την βούληση και την 

ηθική των εκάστοτε αυτουργών. Αναπόφευκτα, η σημασία της δεοντολογίας 

διαπλέκεται με της ηθικής. Η ρευστότητα του ήθους ( Jennings,1996) και η 

απεριόριστη ελευθερία που παρέχει η πρόσβαση σε H/Y και διαδίκτυο θέτει σε 

πειρασμό τους χρήστες και την ηθική τους

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: «πώς» θα σχεδιάσουμε τη διδακτική μας πράξη, έτσι 

ώστε οι μαθητές μας, όχι απλά να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για την ωμή αφομοίωση 

των πληροφοριών, αλλά μέσα σ’ ένα παιδαγωγικό πλαίσιο ηθικής προσέγγισης όπου 

το ζητούμενο θα είναι οι γνώσεις από τις παρεχόμενες αλληλεπιδράσεις, η χρήση της 

τεχνολογίας που θα προσδιορίζεται από την ανάγκη τοποθέτησής της σ’ ένα πλαίσιο 

ανθρωπίνων αξιών και κοινωνικού ελέγχου τόσο σε νοητικό επίπεδο όσο και 

σεσυναισθηματικό και αξιακό επίπεδο?

3 Η Θετική συμβολή του Η/Υ στη μαθησιακή διαδικασία
Το διαδίκτυο μας προσφέρει αρκετά οφέλη στην καθημερινή μας ζωή, αρκεί φυσικά 

να γνωρίζουμε την ορθή του χρήση. Βασικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης, που 

αναπτύσσει ο Η/Υ, είναι ότι ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων, η λήψη αποφάσεων και 

ο ρυθμός παραγωγής εναπόκειται στο χρήστη και όχι στο μηχάνημα (Jonassen, Carr,

Yuch, 1998). Έτσι, κατά τη διαδικασία αυτή αλληλεπίδρασης, το παιδί καθίσταται 

ενεργό, αποποιούμενο τον παθητικό ρόλο του απλού δέκτη (Papert 1980). Σύμφωνα 

με τον Jonassen(1996) ο συμμετοχικός ρόλος των μαθητών κατά τη διαδικασία 

χρησιμοποίησης Η/Υ ενεργοποιεί άμεσα τη σύνθετη σκέψη των παιδιών με θετικό 

αντίκτυπο. Επίσης, έχει υποστηριχθεί ότι η χρήση Η/Υ εγείρει την κινητοποίηση και 

την αυτοεκτίμηση του μαθητή, ενισχύει τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, την 

προσήλωση του στην επίτευξη του στόχου και τη συγκέντρωση και επιμονή του 

(Bennet και Diener 1997). Ο Η/Υ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως αναφέραμε και 

προηγουμένως, ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα. Πόσο όμως τα 
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παιδιά και ιδιαίτερα οι έφηβοι στις μέρες μας γνωρίζουν την ορθολογική χρήση του 

διαδικτύου; Υπάρχει κανείς να τους ελέγξει; Να τους θέσει όρια; Μήπως με την 

πρόφαση ότι δεν γνωρίζουμε αρκετά ή με την δικαιολογία ότι είναι μέσα στο σπίτι, 

άρα ανά πάσα στιγμή τα ελέγχουμε, δεν κινδυνεύουν, είναι λάθος

4 Προβλήματα από τη χρήση Η/Υ
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η κατακλυσμιαία χρήση των υπολογιστών δεν 

αποτελεί αποκλειστικά χαρακτηριστική συνήθη δραστηριότητα των ενηλίκων, αλλά 

συνιστά και βασική παράμετρο της δραστηριότητας  των παιδιών. Μελέτες σε 

διάφορες χώρες του κόσμου, επιβεβαιώνουν, ότι η χρήση των υπολογιστών αποτελεί 

βασική συνιστώσα των δραστηριοτήτων των παιδιών ειδικά κατά τον ελεύθερο 

χρόνο τους.

Αυτή η εισβολή των υπολογιστών στη ζωή τους, πολλές φορές ανεξέλεγκτη 

προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να 

υπάρξουν.

Μεγάλο πρόβλημα είναι ο εθισμός στη χρήση του διαδικτύου με αρνητικές 

επιπτώσεις στην κατάκτηση πνευματικών δεξιοτήτων των χρηστών και τη σωματική 

τους ανάπτυξη. Έχουμε επίσης, κατόπιν τυχαίας πλοήγησης σε ιστοσελίδες 

ρατσιστικού, άσεμνου, βίαιου περιεχομένου, επιθέσεις – γνωστές ως 

«βομβαρδισμοί»(mailbombing) – με μη εξακριβωμένη πηγή επίθεσης, ακούσια 

υποδοχή προσβλητικών μηνυμάτων και αρχείων (Ράπτης &Ράπτη, 2000). Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι κάθε αξιόποινη πράξη που τελείται με τη χρήση συστημάτων 

ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων θεωρείται πως αποτελεί ηλεκτρονικό 

έγκλημα ή κυβερνοέγκλημα (cybercrime ή computercrime).

5 Έρευνα
5.1 Σκοποί και στόχοι
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη και εξέταση ζητημάτων ηθικής και 
δεοντολογίας, που συνδέονται με την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, να 
προσδιοριστεί και τελικά να αναφανεί ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν στερείται ηθικών 
προϋποθέσεων, αρχών και προεκτάσεων με κρίσιμη σημασία για την εκπαίδευση.

Στοχεύει στο να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η ηθική παράμετρος, όπως 
αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο ένταξης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση. Να αναδείξει ζητήματα που απασχολούν, ή οφείλουν να απασχολούν 
χρήστες και επιστήμονες.

Επίσης, θα προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε απόψεις, θέσεις και αντιλήψεις 
απέναντι στο θέμα μας, αλλά και το βαθμό ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε 
ζητήματα που αφορούν την ηθική παράμετρο. Να διερευνήσουμε κατά πόσον για 
τους ερωτώμενους τίθενται ζητήματα ηθικής στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, πως 
τα διατυπώνουν και πως τα αντιμετωπίζουν. Επιπλέον θα διερευνηθεί εάν και πως το 
όλο σχολικό κλίμα και οι διαφορετικές παράμετροι που το απαρτίζουν εμπλέκονται 
στο όλο θέμα.

Τέλος, στόχος μας είναι να διατυπωθούν προτάσεις, όσον αφορά στις μεθόδους και 
τακτικές αντιμετώπισης της χρήσης των ΤΠΕ, έτσι ώστε να αναδεικνύεται η προσοχή 
σε ηθικά ζητήματα που συνδέονται με αυτή τη χρήση, προς όφελος της όλης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εμπλεκομένων σε αυτήν.

5.2 Ερευνητικά  Ερωτήματα 
• Ποια τα ζητήματα ηθικής που προκύπτουν προκειμένου να εντάξουμε τις 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση? Τι είναι ηθική και τι ηθική στην εκπαίδευση?

• Ποια είναι η παιδαγωγική αξία των ΤΠΕ?

• Με ποιο τρόπο οι υπολογιστές αλλάζουν τον τρόπο και το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης?

• Ποιες οι απόψεις, θέσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο θέμα 
μας?

• Ποιες οι συνέπειες της χρήσης του Η/Υ, ποια τα πλεονεκτήματα, ποια τα 
προβλήματα και οι κίνδυνοι από τη χρήση?

• Ποιες είναι οι εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στο ΠΣ της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης?

• Ποια η σημασία της επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (θεωρία και χρήση)  για 
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς?

• Ποιος μπορεί να ελέγχει τη χρήση των ΤΠΕ( πιθανές ηθικά αθέμιτες, αήθεις ή 
άνομες χρήσεις) στην εκπαίδευση?

• Ποια τα μέτρα ασφαλείας και οι προφυλάξεις που πρέπει να λάβει η 
κυβέρνηση και το σχολείο (πολιτική ορθής χρήσης)?

5.3Μεθοδολογία
Η μέθοδος η οποία θα ακολουθηθεί, θα είναι η ποιοτική έρευνα μέσω συνέντευξης 

με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Όσον αφορά στο δείγμα θα γίνει μία δημοσκοπική, 
στοχευμένη προσέγγιση αντιπροσωπευτικού δείγματος των εκπαιδευτικών 
πληροφορικής της Λέσβου (κυρίως της Π.Ε), με εμπειρία στην διδασκαλία της 
Πληροφορικής ως γνωστικού αντικειμένου και όχι μόνο, προκειμένου να 
αντιληφθούμε θέσεις και  αντιλήψεις απέναντι στο θέμα μας αλλά και το βαθμό 
ευαισθητοποίησης τους σε ζητήματα που αφορούν στην ηθική παράμετρο. Θα 
διερευνηθεί, δηλαδή, κατά πόσον για τους/τις ερωτώμενους/ες τίθενται ζητήματα 
ηθικής στη χρήση των νέων τεχνολογιών, πώς τα διατυπώνουν και πώς τα 
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παιδιά και ιδιαίτερα οι έφηβοι στις μέρες μας γνωρίζουν την ορθολογική χρήση του 

διαδικτύου; Υπάρχει κανείς να τους ελέγξει; Να τους θέσει όρια; Μήπως με την 

πρόφαση ότι δεν γνωρίζουμε αρκετά ή με την δικαιολογία ότι είναι μέσα στο σπίτι, 

άρα ανά πάσα στιγμή τα ελέγχουμε, δεν κινδυνεύουν, είναι λάθος

4 Προβλήματα από τη χρήση Η/Υ
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η κατακλυσμιαία χρήση των υπολογιστών δεν 

αποτελεί αποκλειστικά χαρακτηριστική συνήθη δραστηριότητα των ενηλίκων, αλλά 

συνιστά και βασική παράμετρο της δραστηριότητας  των παιδιών. Μελέτες σε 

διάφορες χώρες του κόσμου, επιβεβαιώνουν, ότι η χρήση των υπολογιστών αποτελεί 

βασική συνιστώσα των δραστηριοτήτων των παιδιών ειδικά κατά τον ελεύθερο 

χρόνο τους.

Αυτή η εισβολή των υπολογιστών στη ζωή τους, πολλές φορές ανεξέλεγκτη 

προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να 

υπάρξουν.

Μεγάλο πρόβλημα είναι ο εθισμός στη χρήση του διαδικτύου με αρνητικές 

επιπτώσεις στην κατάκτηση πνευματικών δεξιοτήτων των χρηστών και τη σωματική 

τους ανάπτυξη. Έχουμε επίσης, κατόπιν τυχαίας πλοήγησης σε ιστοσελίδες 

ρατσιστικού, άσεμνου, βίαιου περιεχομένου, επιθέσεις – γνωστές ως 

«βομβαρδισμοί»(mailbombing) – με μη εξακριβωμένη πηγή επίθεσης, ακούσια 

υποδοχή προσβλητικών μηνυμάτων και αρχείων (Ράπτης &Ράπτη, 2000). Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι κάθε αξιόποινη πράξη που τελείται με τη χρήση συστημάτων 

ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων θεωρείται πως αποτελεί ηλεκτρονικό 

έγκλημα ή κυβερνοέγκλημα (cybercrime ή computercrime).

5 Έρευνα
5.1 Σκοποί και στόχοι
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη και εξέταση ζητημάτων ηθικής και 
δεοντολογίας, που συνδέονται με την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, να 
προσδιοριστεί και τελικά να αναφανεί ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν στερείται ηθικών 
προϋποθέσεων, αρχών και προεκτάσεων με κρίσιμη σημασία για την εκπαίδευση.

Στοχεύει στο να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η ηθική παράμετρος, όπως 
αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο ένταξης και αξιοποίησης των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση. Να αναδείξει ζητήματα που απασχολούν, ή οφείλουν να απασχολούν 
χρήστες και επιστήμονες.

Επίσης, θα προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε απόψεις, θέσεις και αντιλήψεις 
απέναντι στο θέμα μας, αλλά και το βαθμό ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε 
ζητήματα που αφορούν την ηθική παράμετρο. Να διερευνήσουμε κατά πόσον για 
τους ερωτώμενους τίθενται ζητήματα ηθικής στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, πως 
τα διατυπώνουν και πως τα αντιμετωπίζουν. Επιπλέον θα διερευνηθεί εάν και πως το 
όλο σχολικό κλίμα και οι διαφορετικές παράμετροι που το απαρτίζουν εμπλέκονται 
στο όλο θέμα.

Τέλος, στόχος μας είναι να διατυπωθούν προτάσεις, όσον αφορά στις μεθόδους και 
τακτικές αντιμετώπισης της χρήσης των ΤΠΕ, έτσι ώστε να αναδεικνύεται η προσοχή 
σε ηθικά ζητήματα που συνδέονται με αυτή τη χρήση, προς όφελος της όλης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εμπλεκομένων σε αυτήν.

5.2 Ερευνητικά  Ερωτήματα 
• Ποια τα ζητήματα ηθικής που προκύπτουν προκειμένου να εντάξουμε τις 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση? Τι είναι ηθική και τι ηθική στην εκπαίδευση?

• Ποια είναι η παιδαγωγική αξία των ΤΠΕ?

• Με ποιο τρόπο οι υπολογιστές αλλάζουν τον τρόπο και το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης?

• Ποιες οι απόψεις, θέσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο θέμα 
μας?

• Ποιες οι συνέπειες της χρήσης του Η/Υ, ποια τα πλεονεκτήματα, ποια τα 
προβλήματα και οι κίνδυνοι από τη χρήση?

• Ποιες είναι οι εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στο ΠΣ της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης?

• Ποια η σημασία της επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (θεωρία και χρήση)  για 
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς?

• Ποιος μπορεί να ελέγχει τη χρήση των ΤΠΕ( πιθανές ηθικά αθέμιτες, αήθεις ή 
άνομες χρήσεις) στην εκπαίδευση?

• Ποια τα μέτρα ασφαλείας και οι προφυλάξεις που πρέπει να λάβει η 
κυβέρνηση και το σχολείο (πολιτική ορθής χρήσης)?

5.3Μεθοδολογία
Η μέθοδος η οποία θα ακολουθηθεί, θα είναι η ποιοτική έρευνα μέσω συνέντευξης 

με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Όσον αφορά στο δείγμα θα γίνει μία δημοσκοπική, 
στοχευμένη προσέγγιση αντιπροσωπευτικού δείγματος των εκπαιδευτικών 
πληροφορικής της Λέσβου (κυρίως της Π.Ε), με εμπειρία στην διδασκαλία της 
Πληροφορικής ως γνωστικού αντικειμένου και όχι μόνο, προκειμένου να 
αντιληφθούμε θέσεις και  αντιλήψεις απέναντι στο θέμα μας αλλά και το βαθμό 
ευαισθητοποίησης τους σε ζητήματα που αφορούν στην ηθική παράμετρο. Θα 
διερευνηθεί, δηλαδή, κατά πόσον για τους/τις ερωτώμενους/ες τίθενται ζητήματα 
ηθικής στη χρήση των νέων τεχνολογιών, πώς τα διατυπώνουν και πώς τα 
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αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, θα διερευνηθεί εάν και πώς το όλο σχολικό κλίμα και 
περιβάλλον και οι διαφορετικές παράμετροι που το απαρτίζουν εμπλέκονται και με 
ποιό τρόπο στο όλο θέμα. Προβλέπεται να αναζητηθεί η δυνατότητα διατύπωσης 
προτάσεων όσον αφορά στις μεθόδους και τακτικές αντιμετώπισης της χρήσης των 
ΤΠΕ, έτσι ώστε να αναδεικνύεται η προσοχή σε ηθικά ζητήματα που συνδέονται με 
αυτή τη χρήση, προς όφελος της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας και των 
εμπλεκομένων σε αυτήν.

Το εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε μια ημιδομημένη ή ημικατευθυνόμενη 
συνέντευξη με 10 ανοιχτές ερωτήσεις, οι οποίες κινούνταν γύρω από ένα 
συγκεκριμένο άξονα – θέμα κάθε φορά, αλλά άφηναν το περιθώριο στο υποκείμενο 
να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του (Βάμβουκας, 1998: 232).  

Προκειμένου να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, θα γίνει οριζόντια ανάλυση του 
περιεχομένου των συνεντεύξεων και ακολούθως ομαδοποίηση των απαντήσεων, 
προκειμένου να καταλήξουμε σε διαπιστώσεις, προτάσεις, συμπεράσματα.

5.4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Εισαγωγή πριν τη συνέντευξη ( Ενημέρωση του ερωτώμενου )

Αγαπητέ συνάδελφε, 
Τα τελευταία χρόνια μεγάλη είναι η συζήτηση γύρω από τις ΤΠΕ, δηλαδή από το 
σύνολο του τεχνολογικού εξοπλισμού ( υπολογιστής, σαρωτής, εκτυπωτής, 
διαδραστικός πίνακας, ψηφιακή κάμερα, μικρόφωνα, cd-player, κ.ά.) που σταδιακά 
εισέρχεται στην εκπαίδευση, τόσο στον τομέα της διοίκησης ( δημιουργία εγγράφων, 
διοικητικών συναλλαγών κ.ά.), όσο και στον τομέα της διαδικασίας της μάθησης.

Οι ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν αναφέρονται στις ΤΠΕ, στην ένταξή τους στην 
εκπαίδευση και στις ηθικές παραμέτρους που τις διέπουν.

Η έρευνα στοχεύει στο να διαπιστώσει και να καταγράψει θέσεις και αντιλήψεις, 
όσον αφορά στην χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και γίνεται 
συγκεκριμένα σε καθηγητές Πληροφορικής της Λέσβου. Επίσης, στόχος μας είναι να 
ερευνήσουμε και να καταγράψουμε κατά πόσον προκύπτουν ζητήματα ηθικά κατά τη 
χρήση τους, γιατί και ποια είναι αυτά.

Διαβεβαίωση για την προστασία της ανωνυμίας  του ερωτώμενου. Ενημέρωση για 
την ηχογράφηση των απαντήσεων, ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή τους.

Ερωτήσεις για τη Συνέντευξη
1) Τι πιστεύεται για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, πως μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, ποιες οι δυνατότητες τους?

2) Ποιά πιστεύετε ότι είναι τα υπέρ της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία?

3) Ποιά πιστεύετε ότι είναι τα μειονεκτήματα της χρήσης του Η/Υ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία?

4) Πιστεύετε ότι η χρήση των ΤΠΕ προσφέρει στο σχολείο σαν οργανισμό και στον 
εκπαιδευτικό γενικότερα και τι?

5) Πιστεύετε ότι πρέπει η ηθική και κάποιοι ηθικοί κανόνες να διέπουν την χρήση 
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ποιοί και γιατί?

6) Πιστεύετε ότι πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες ασφαλείας στην παραγωγή, 
αγορά, εγκατάσταση και χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών?

7) Πιστεύετε ότι οι χρήστες ( εκπαιδευτικοί, μαθητές, αλλά και γονείς ), θα πρέπει 
να εκπαιδεύονται σε θέματα ηθικής, δεοντολογίας και μεθοδολογίας διαχείρισής 
των ΤΠΕ και ειδικά του Διαδικτύου?

8) Ποιες θεματικές πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να ενταχθούν στο μάθημα της 
Πληροφορικής, πλέον των υπαρχόντων και γιατί?

9) Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πληροφορικής, αλλά και των 
δασκάλων της Π.Ε., ως προς τη χρήση, τις δυνατότητες των ΤΠΕ, τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.ά. είναι σημαντική και γιατί?

10) Ποια ηθικά ζητήματα πιστεύετε ότι μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των 
ΤΠΕ και πως μπορούν να αντιμετωπιστούν? Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις?

Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και στην επόμενη φάση απομαγνητοφωνήθηκαν και 
καταγράφηκαν οι απαντήσεις. Έπειτα διαβάστηκαν και μελετήθηκαν και για κάθε 
ερώτηση χωριστά κωδικοποιήσαμε τις δοσμένες απαντήσεις σε περιορισμένες και 
συγκεκριμένες κατηγορίες. Η διαδικασία αυτή της μετακωδικοποίησης (Βάμβουκας, 
1998:237) μας βοήθησε να εντάξουμε παρόμοιες απαντήσεις σε μια ενιαία κατηγορία 
για να μπορούμε να διευκολυνθούμε στην ανάλυση και ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων.

Η μέθοδος αυτή της ανάλυσης περιεχομένου μας βοηθά να αναλύσουμε σε βάθος το 
υλικό της έρευνας και να προχωρήσουμε από την υποκειμενική εικόνα και εντύπωση 
σε μια βαθύτερη και καλύτερη κατανόηση, που θα μας επιτρέψει την αντικειμενική 
ανάλυση  και την ποιοτικοποίηση των δεδομένων μας (Βάμβουκας, 1998: 264). 
Επιχειρήσαμε μια πρώτη καταγραφή και απαρίθμηση των θεματικών-ενοτήτων που 
συναντούσαμε στις απαντήσεις κάθε μιας ερώτησης με σκοπό να  μετρήσουμε τη 
συχνότητα εμφάνισης και να δώσουμε μια πρώτη ποσοτική περιγραφή. Δεδομένου, 
όμως ότι οι απαντήσεις επαναλαμβάνονταν και αν λάβουμε υπόψη μας ότι πολύ 
συχνά στις ερωτήσεις δίνονταν απαντήσεις που ταίριαζαν σε άλλη θεματική δεν 
θεωρήσαμε ότι υπήρχε τόση αξία να αναφέρουμε πόσα άτομα από τα πέντε 
υποκείμενα έδωσαν τη συγκεκριμένη απάντηση. Αφού περιγράψουμε, λοιπόν, τις 
βασικές απαντήσεις των υποκειμένων που συναντούμε για κάθε ένα εξεταζόμενο 
θέμα,  αμέσως μετά αναφέρουμε μερικές από τις εκφράσεις των υποκειμένων, που 
ήταν και οι πιο χαρακτηριστικές και περιγραφικές δηλώσεις τους, με σκοπό την 
καλύτερη και ακριβέστερη απεικόνιση της γνώμης και της στάσης τους.

5.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ
Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες, ανάλογοι 
σχεδόν των ερωτήσεων (10) που θα μας βοηθήσουν και στη συζήτηση των 
αποτελεσμάτων. Οι άξονες αυτοί ήταν οι εξής: η εισαγωγή των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση, η χρήση τους, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση, οι 
ηθικοί κανόνες που πρέπει να διέπουν τη χρήση τους, η επιμόρφωση όλης της 
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5) Πιστεύετε ότι πρέπει η ηθική και κάποιοι ηθικοί κανόνες να διέπουν την χρήση 
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ποιοί και γιατί?

6) Πιστεύετε ότι πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες ασφαλείας στην παραγωγή, 
αγορά, εγκατάσταση και χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών?

7) Πιστεύετε ότι οι χρήστες ( εκπαιδευτικοί, μαθητές, αλλά και γονείς ), θα πρέπει 
να εκπαιδεύονται σε θέματα ηθικής, δεοντολογίας και μεθοδολογίας διαχείρισής 
των ΤΠΕ και ειδικά του Διαδικτύου?

8) Ποιες θεματικές πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να ενταχθούν στο μάθημα της 
Πληροφορικής, πλέον των υπαρχόντων και γιατί?

9) Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πληροφορικής, αλλά και των 
δασκάλων της Π.Ε., ως προς τη χρήση, τις δυνατότητες των ΤΠΕ, τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.ά. είναι σημαντική και γιατί?

10) Ποια ηθικά ζητήματα πιστεύετε ότι μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των 
ΤΠΕ και πως μπορούν να αντιμετωπιστούν? Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις?

Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και στην επόμενη φάση απομαγνητοφωνήθηκαν και 
καταγράφηκαν οι απαντήσεις. Έπειτα διαβάστηκαν και μελετήθηκαν και για κάθε 
ερώτηση χωριστά κωδικοποιήσαμε τις δοσμένες απαντήσεις σε περιορισμένες και 
συγκεκριμένες κατηγορίες. Η διαδικασία αυτή της μετακωδικοποίησης (Βάμβουκας, 
1998:237) μας βοήθησε να εντάξουμε παρόμοιες απαντήσεις σε μια ενιαία κατηγορία 
για να μπορούμε να διευκολυνθούμε στην ανάλυση και ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων.

Η μέθοδος αυτή της ανάλυσης περιεχομένου μας βοηθά να αναλύσουμε σε βάθος το 
υλικό της έρευνας και να προχωρήσουμε από την υποκειμενική εικόνα και εντύπωση 
σε μια βαθύτερη και καλύτερη κατανόηση, που θα μας επιτρέψει την αντικειμενική 
ανάλυση  και την ποιοτικοποίηση των δεδομένων μας (Βάμβουκας, 1998: 264). 
Επιχειρήσαμε μια πρώτη καταγραφή και απαρίθμηση των θεματικών-ενοτήτων που 
συναντούσαμε στις απαντήσεις κάθε μιας ερώτησης με σκοπό να  μετρήσουμε τη 
συχνότητα εμφάνισης και να δώσουμε μια πρώτη ποσοτική περιγραφή. Δεδομένου, 
όμως ότι οι απαντήσεις επαναλαμβάνονταν και αν λάβουμε υπόψη μας ότι πολύ 
συχνά στις ερωτήσεις δίνονταν απαντήσεις που ταίριαζαν σε άλλη θεματική δεν 
θεωρήσαμε ότι υπήρχε τόση αξία να αναφέρουμε πόσα άτομα από τα πέντε 
υποκείμενα έδωσαν τη συγκεκριμένη απάντηση. Αφού περιγράψουμε, λοιπόν, τις 
βασικές απαντήσεις των υποκειμένων που συναντούμε για κάθε ένα εξεταζόμενο 
θέμα,  αμέσως μετά αναφέρουμε μερικές από τις εκφράσεις των υποκειμένων, που 
ήταν και οι πιο χαρακτηριστικές και περιγραφικές δηλώσεις τους, με σκοπό την 
καλύτερη και ακριβέστερη απεικόνιση της γνώμης και της στάσης τους.

5.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ
Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες, ανάλογοι 
σχεδόν των ερωτήσεων (10) που θα μας βοηθήσουν και στη συζήτηση των 
αποτελεσμάτων. Οι άξονες αυτοί ήταν οι εξής: η εισαγωγή των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση, η χρήση τους, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση, οι 
ηθικοί κανόνες που πρέπει να διέπουν τη χρήση τους, η επιμόρφωση όλης της 
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σχολικής κοινότητας ως προς τη χρήση, την ηθική και δεοντολογία, καθώς και τους 
κανόνες ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται. 

Ρωτήσαμε αρχικά για το τι σημαίνει γι αυτούς η εισαγωγή των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση. Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν μια προσωπική εκτίμηση, που πιθανόν να 
αναδείκνυε και τη σημασία που αποδίδουν σε αυτήν. Από τις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών σε αυτή την ερώτηση και από άλλες σχετικές τοποθετήσεις τους, 
μέσα από τις επόμενες ερωτήσεις προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν, ότι η 
εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας.

Ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι «η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας έφερε την επανάσταση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης….», 
όσον αφορά τη χρήση τους, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει «την επιρροή τους 
στη διεκπεραίωση της διοίκησης του σχολείου, στη λήψη αποφάσεων, διεκπεραίωση 
γραφειοκρατίας, οργάνωση γραφείου και βιβλιοθήκης και οπωσδήποτε στη 
διαδικασία της διδασκαλίας και της εκμάθησης σε όλες τις τάξεις, στις σχολικές 
δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου». Οι  ερωτώμενοι κυρίως πιστεύουν, ότι 
περισσότερα είναι τα θετικά από τα αρνητικά της χρήσης των ΤΠΕ και κυρίως του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος με τη δυνατότητα διασύνδεσής του με τα δίκτυα 
και άλλα οπτικοακουστικά μέσα «επιτυγχάνεται μια άνευ προηγουμένου δυνατότητα 
διάδοσης πληροφοριών και γνώσεων και φυσικά επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ 
τους», κάποιος τόνισε τη χαρά των παιδιών, όταν μέσω των προγραμμάτων e-
twinning, τους δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουν και δια ζώσης, μέσω skype,
με συνομήλικους τους σε σχολεία σε άλλες χώρες. Επίσης, ότι ο υπολογιστής μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως εποπτικό μέσο σε όλα τα μαθήματα, από τη Γλώσσα, τη 
Φυσική και τα Μαθηματικά μέχρι τις Τέχνες (συνεισφέροντας στην διαθεματικότητα 
της μάθησης). Υποστηρίζουν και συμφωνούν όλοι σ΄ αυτό, λέγοντας ότι « ο 
υπολογιστής είναι ένα δυνατό εργαλείο στην υπηρεσία του δασκάλου». 
Προχωρώντας στις ερωτήσεις που αφορούν τα πλεονεκτήματα στην μαθησιακή 
διαδικασία, τονίζουν και συμφωνούν, στο ότι το μάθημα γίνεται πιο κατανοητό, 
ενδιαφέρον και ευχάριστο. Επιτρέπει στον μαθητή να προχωρά την εργασία του στο 
ρυθμό που του ταιριάζει «ικανοποιώντας και αυτούς με προβλήματα 
υπερκινητικότητας» αναφέρει σαν παράδειγμα ένας από αυτούς η και «κάποιους με 
διαγνωσμένα μαθησιακά προβλήματα», αναφέρει κάποιος άλλος. Φυσικά εμείς 
έχουμε να προσθέσουμε εδώ (από προσωπική εμπειρία) την προσφορά των 
υπολογιστών στα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως προβλήματα όρασης (υπάρχει 
ειδικός καταπληκτικός τεχνολογικός εξοπλισμός για αυτούς), ακοής, ομιλίας κ.ά. Δεν 
μπορούμε να παραβλέψουμε ακόμη την προσφορά τους στην εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, που ήταν και το πρώτο γνωστικό αντικείμενο στο όποιο εφαρμόστηκαν 
αρχικά, όπως αναφέραμε και στο θεωρητικό πλαίσιο στην ιστορική αναδρομή για τις 
ΤΠΕ.

Επίσης, παρέχει στο μαθητή ανάδραση και αυτό δυναμώνει το κίνητρό του για 
μάθηση και συμμετοχή στην όλη διαδικασία, «ακόμη και σε αυτούς που είναι πιο 
αδιάφοροι και απαθείς», τονίζει ένα από τα υποκείμενα, ενώ συμφωνεί και με τις 
παραπάνω τοποθετήσεις. Πιστεύουν ακόμη, ότι ο μαθητής καθίσταται ενεργός, 
συμμετοχικός, παίρνει πρωτοβουλίες, ενισχύεται η φαντασία του, η κριτική του 
σκέψη (αξιολόγηση πολλών επιλογών) και η δημιουργικότητά του. 

Από την άλλη, στην ερώτηση για τα μειονεκτήματα της χρήσης του Η/Υ οι 
ερωτώμενοι, ως επί το πλείστον, συμφώνησαν αρχικά, αν και ο καθένας το εξέφρασε 
με το δικό του τρόπο, στο ότι η μάθηση από κοινωνική (συλλογική) διαδικασία 

γίνεται ατομική υπόθεση, πράγμα το οποίο αποβαίνει σε βάρος της ολόπλευρης 
ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού. Ο υπολογιστής πρόσθεσαν τέσσερα από 
τα υποκείμενα, είναι δυνατόν να δημιουργήσει μια αίσθηση εξάρτησης, καθώς 
επίσης και να μειώσει τελικά την εμπιστοσύνη του μαθητή στις δικές του δυνάμεις. 
Ο υπολογιστής κατά γενική ομολογία απορροφώντας την προσοχή, την ενέργεια και 
το χρόνο των παιδιών συμβάλλει στην κοινωνική τους απομόνωση και μοναξιά.

Όλοι μίλησαν για ακατάλληλα , δυσλειτουργικά λογισμικά που στέλνονται στα 
σχολεία, κατασκευασμένα από άτομα άσχετα με τα παιδαγωγικά, αλλά και για 
επιτυχημένα πακέτα λογισμικού που παλαιώνονται ταχύτατα εξαιτίας της 
τεχνολογικής και παιδαγωγικής εξέλιξης.

Στις ερωτήσεις περί ηθικής, ηθικών κανόνων και δεοντολογίας , για το αν έχουν 
κάποια προσωπική εμπειρία από ηθικά ζητήματα που προέκυψαν στην πράξη και αν 
πιστεύουν ότι θα πρέπει τελικά να διέπονται οι ΤΠΕ από ηθικούς κανόνες.

Από τις απαντήσεις τους φαίνεται ήδη να γνωρίζουν αρκετά ηθικά ζητήματα που 
προκύπτουν από τη χρήση. Όταν για παράδειγμα, κάποιοι δεν σέβονται την 
πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα του άλλου, αντιγράφοντας και 
αναπαράγοντας λογισμικά. Ή όταν τα παιδιά εκτίθενται σε υλικό ακατάλληλο, 
επικίνδυνο, εθιστικό για την ψυχή και το σώμα τους. 

Πιστεύουν ακόμη ότι είναι θέμα ανήθικης συμπεριφοράς η κατάχρηση, παραποίηση, 
αλλοίωση, η απόκρυψη στοιχείων, η/ και η συκοφάντηση, από κακόβουλα άτομα, 
των προσωπικών στοιχείων χρηστών κοινωνικής δικτύωσης ή η εισαγωγή υιών,
Trojan horses κ.ά. με αποτέλεσμα την καταστροφή λογισμικών, προσωπικών 
αρχείων, εργασιών, ερευνών κλπ.

Μέσα από τις συγκεκριμένες ερωτήσεις αναδεικνύονται και τα προβλήματα, που 
κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από το κράτος 
και κατ΄ επέκταση το σχολείο για την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών 
αλλά και των γονιών των μαθητών, μέσω της σωστής ενημέρωσης, της 
επιμόρφωσης, της υιοθέτησης πολιτικής ορθής χρήσης, με σκοπό τη διαφύλαξη και 
προστασία των χρηστών προς αποφυγήν της  ηθικής βλάβης αυτών. 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε αυτή την ερώτηση και από άλλες σχετικές 
τοποθετήσεις τους, μέσα από τις επόμενες ερωτήσεις προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ότι η σωστή ενημέρωση, η επίσημη πληροφόρηση και τελικά η επιμόρφωση 
όλων των εμπλεκομένων είναι η καλύτερη λύση για τη σωστή χρήση των ΤΠΕ και 
του Διαδικτύου, προς αποφυγή «διαδικτυακών εγκλημάτων».

Πάντως συμβαδίζοντας με το θεωρητικό μας πλαίσιο, η πλειοψηφία αυτών 
υποστήριξε ότι το αξιακό υπόβαθρο των δημιουργών όπως και των χρηστών είναι 
που καθορίζει τελικά το πλαίσιο της ηθικής της χρήσης των υπολογιστών και όχι της 
κατάχρησης.

Αυτό που αναδεικνύεται σε σχέση με τα αρχικά ερωτήματα της συγκεκριμένης 
εργασίας, είναι ότι εύκολα οι εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν τη  σχέση της χρήσης των 
ΤΠΕ στο σχολείο και της ηθικής επιτυγχάνοντας να δηλώσουν πολλές από τις 
επιμέρους μεταβλητές που προσδιορίζονται και από τη βιβλιογραφική αναζήτηση.

Από την παραπάνω ανάλυση των συνεντεύξεων μπορούμε να συμπεράνουμε σε 
γενικές γραμμές ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος μας φαίνονται εξοικειωμένοι με 
το θέμα και παρόλα αυτά δηλώνουν ότι επιθυμούν να επιμορφώνονται, να 
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σχολικής κοινότητας ως προς τη χρήση, την ηθική και δεοντολογία, καθώς και τους 
κανόνες ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται. 

Ρωτήσαμε αρχικά για το τι σημαίνει γι αυτούς η εισαγωγή των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση. Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν μια προσωπική εκτίμηση, που πιθανόν να 
αναδείκνυε και τη σημασία που αποδίδουν σε αυτήν. Από τις απαντήσεις των 
εκπαιδευτικών σε αυτή την ερώτηση και από άλλες σχετικές τοποθετήσεις τους, 
μέσα από τις επόμενες ερωτήσεις προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν, ότι η 
εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας.

Ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι «η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας έφερε την επανάσταση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης….», 
όσον αφορά τη χρήση τους, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει «την επιρροή τους 
στη διεκπεραίωση της διοίκησης του σχολείου, στη λήψη αποφάσεων, διεκπεραίωση 
γραφειοκρατίας, οργάνωση γραφείου και βιβλιοθήκης και οπωσδήποτε στη 
διαδικασία της διδασκαλίας και της εκμάθησης σε όλες τις τάξεις, στις σχολικές 
δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου». Οι  ερωτώμενοι κυρίως πιστεύουν, ότι 
περισσότερα είναι τα θετικά από τα αρνητικά της χρήσης των ΤΠΕ και κυρίως του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος με τη δυνατότητα διασύνδεσής του με τα δίκτυα 
και άλλα οπτικοακουστικά μέσα «επιτυγχάνεται μια άνευ προηγουμένου δυνατότητα 
διάδοσης πληροφοριών και γνώσεων και φυσικά επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ 
τους», κάποιος τόνισε τη χαρά των παιδιών, όταν μέσω των προγραμμάτων e-
twinning, τους δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουν και δια ζώσης, μέσω skype,
με συνομήλικους τους σε σχολεία σε άλλες χώρες. Επίσης, ότι ο υπολογιστής μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως εποπτικό μέσο σε όλα τα μαθήματα, από τη Γλώσσα, τη 
Φυσική και τα Μαθηματικά μέχρι τις Τέχνες (συνεισφέροντας στην διαθεματικότητα 
της μάθησης). Υποστηρίζουν και συμφωνούν όλοι σ΄ αυτό, λέγοντας ότι « ο 
υπολογιστής είναι ένα δυνατό εργαλείο στην υπηρεσία του δασκάλου». 
Προχωρώντας στις ερωτήσεις που αφορούν τα πλεονεκτήματα στην μαθησιακή 
διαδικασία, τονίζουν και συμφωνούν, στο ότι το μάθημα γίνεται πιο κατανοητό, 
ενδιαφέρον και ευχάριστο. Επιτρέπει στον μαθητή να προχωρά την εργασία του στο 
ρυθμό που του ταιριάζει «ικανοποιώντας και αυτούς με προβλήματα 
υπερκινητικότητας» αναφέρει σαν παράδειγμα ένας από αυτούς η και «κάποιους με 
διαγνωσμένα μαθησιακά προβλήματα», αναφέρει κάποιος άλλος. Φυσικά εμείς 
έχουμε να προσθέσουμε εδώ (από προσωπική εμπειρία) την προσφορά των 
υπολογιστών στα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως προβλήματα όρασης (υπάρχει 
ειδικός καταπληκτικός τεχνολογικός εξοπλισμός για αυτούς), ακοής, ομιλίας κ.ά. Δεν 
μπορούμε να παραβλέψουμε ακόμη την προσφορά τους στην εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, που ήταν και το πρώτο γνωστικό αντικείμενο στο όποιο εφαρμόστηκαν 
αρχικά, όπως αναφέραμε και στο θεωρητικό πλαίσιο στην ιστορική αναδρομή για τις 
ΤΠΕ.

Επίσης, παρέχει στο μαθητή ανάδραση και αυτό δυναμώνει το κίνητρό του για 
μάθηση και συμμετοχή στην όλη διαδικασία, «ακόμη και σε αυτούς που είναι πιο 
αδιάφοροι και απαθείς», τονίζει ένα από τα υποκείμενα, ενώ συμφωνεί και με τις 
παραπάνω τοποθετήσεις. Πιστεύουν ακόμη, ότι ο μαθητής καθίσταται ενεργός, 
συμμετοχικός, παίρνει πρωτοβουλίες, ενισχύεται η φαντασία του, η κριτική του 
σκέψη (αξιολόγηση πολλών επιλογών) και η δημιουργικότητά του. 

Από την άλλη, στην ερώτηση για τα μειονεκτήματα της χρήσης του Η/Υ οι 
ερωτώμενοι, ως επί το πλείστον, συμφώνησαν αρχικά, αν και ο καθένας το εξέφρασε 
με το δικό του τρόπο, στο ότι η μάθηση από κοινωνική (συλλογική) διαδικασία 

γίνεται ατομική υπόθεση, πράγμα το οποίο αποβαίνει σε βάρος της ολόπλευρης 
ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού. Ο υπολογιστής πρόσθεσαν τέσσερα από 
τα υποκείμενα, είναι δυνατόν να δημιουργήσει μια αίσθηση εξάρτησης, καθώς 
επίσης και να μειώσει τελικά την εμπιστοσύνη του μαθητή στις δικές του δυνάμεις. 
Ο υπολογιστής κατά γενική ομολογία απορροφώντας την προσοχή, την ενέργεια και 
το χρόνο των παιδιών συμβάλλει στην κοινωνική τους απομόνωση και μοναξιά.

Όλοι μίλησαν για ακατάλληλα , δυσλειτουργικά λογισμικά που στέλνονται στα 
σχολεία, κατασκευασμένα από άτομα άσχετα με τα παιδαγωγικά, αλλά και για 
επιτυχημένα πακέτα λογισμικού που παλαιώνονται ταχύτατα εξαιτίας της 
τεχνολογικής και παιδαγωγικής εξέλιξης.

Στις ερωτήσεις περί ηθικής, ηθικών κανόνων και δεοντολογίας , για το αν έχουν 
κάποια προσωπική εμπειρία από ηθικά ζητήματα που προέκυψαν στην πράξη και αν 
πιστεύουν ότι θα πρέπει τελικά να διέπονται οι ΤΠΕ από ηθικούς κανόνες.

Από τις απαντήσεις τους φαίνεται ήδη να γνωρίζουν αρκετά ηθικά ζητήματα που 
προκύπτουν από τη χρήση. Όταν για παράδειγμα, κάποιοι δεν σέβονται την 
πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα του άλλου, αντιγράφοντας και 
αναπαράγοντας λογισμικά. Ή όταν τα παιδιά εκτίθενται σε υλικό ακατάλληλο, 
επικίνδυνο, εθιστικό για την ψυχή και το σώμα τους. 

Πιστεύουν ακόμη ότι είναι θέμα ανήθικης συμπεριφοράς η κατάχρηση, παραποίηση, 
αλλοίωση, η απόκρυψη στοιχείων, η/ και η συκοφάντηση, από κακόβουλα άτομα, 
των προσωπικών στοιχείων χρηστών κοινωνικής δικτύωσης ή η εισαγωγή υιών,
Trojan horses κ.ά. με αποτέλεσμα την καταστροφή λογισμικών, προσωπικών 
αρχείων, εργασιών, ερευνών κλπ.

Μέσα από τις συγκεκριμένες ερωτήσεις αναδεικνύονται και τα προβλήματα, που 
κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από το κράτος 
και κατ΄ επέκταση το σχολείο για την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών 
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τοποθετήσεις τους, μέσα από τις επόμενες ερωτήσεις προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί 
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Πάντως συμβαδίζοντας με το θεωρητικό μας πλαίσιο, η πλειοψηφία αυτών 
υποστήριξε ότι το αξιακό υπόβαθρο των δημιουργών όπως και των χρηστών είναι 
που καθορίζει τελικά το πλαίσιο της ηθικής της χρήσης των υπολογιστών και όχι της 
κατάχρησης.

Αυτό που αναδεικνύεται σε σχέση με τα αρχικά ερωτήματα της συγκεκριμένης 
εργασίας, είναι ότι εύκολα οι εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν τη  σχέση της χρήσης των 
ΤΠΕ στο σχολείο και της ηθικής επιτυγχάνοντας να δηλώσουν πολλές από τις 
επιμέρους μεταβλητές που προσδιορίζονται και από τη βιβλιογραφική αναζήτηση.

Από την παραπάνω ανάλυση των συνεντεύξεων μπορούμε να συμπεράνουμε σε 
γενικές γραμμές ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος μας φαίνονται εξοικειωμένοι με 
το θέμα και παρόλα αυτά δηλώνουν ότι επιθυμούν να επιμορφώνονται, να 
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ενημερώνονται, να παρακολουθούν συνέδρια με παραπλήσιες θεματικές αλλά και να 
συμμετέχουν ενεργά σε αυτά, καταθέτοντας τις εμπειρίες τους.

Τέλος, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν τους παράγοντες 
εκείνους που θεωρούν σημαντικούς για την ηλεκτρονική ασφάλεια (e-safety), στην 
επικοινωνία, στην μαθησιακή διαδικασία, και στη χρήση γενικότερα. Συμφώνησαν 
όλοι, η γνώση και κατάρτιση ,η υιοθέτηση κανόνων σωστής χρήσης ,το αξιακό 
υπόβαθρο και η προσωπικότητα,  είναι θεματικές που θα πρέπει να ενταχθούν στο 
μάθημα της Πληροφορικής.

6 Συμπεράσματα- προτάσεις 
Συνοψίζοντας όλα όσα είδαμε στις σελίδες αυτής της εργασίας, καταλήγουμε στα 
εξής  συμπεράσματα:

Κάθε τι νέο που έρχεται στο προσκήνιο φέρνει μαζί του προβληματισμούς, 
πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, δυσκολίες, ενδοιασμούς. Το ίδιο συμβαίνει και με τις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), που για την ελληνική 
εκπαίδευση είναι κάτι σχετικά καινούργιο. Για την σωστή αξιολόγηση και 
αξιοποίηση τους είναι απαραίτητη η αναγνώριση της σημασίας τους.

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων δικτύων και των τεχνολογιών της 
πληροφόρησης θα συμβάλει επομένως στην αναβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης 
και την εισαγωγή νέων προτύπων διδασκαλίας και μάθησης στο σχολικό περιβάλλον, 
καθώς και στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Θα φέρει το σχολείο κοντά στην κοινωνία, στις 
τεχνολογικές καινοτομίες και στις σύγχρονες μεθόδους έρευνας και διδασκαλίας.

Ασφαλώς δεν υποστηρίζουμε ότι ο υπολογιστής θα λύσει τα προβλήματα του 
σχολείου και της παιδείας ή ότι θα έπρεπε να γενικευτεί η χρήση του 
υποκαθιστώντας άλλα μέσα διδασκαλίας. Αντίθετα, η λελογισμένη χρήση του θα 
αποτελέσει για το μελλοντικό δάσκαλο ένα ακόμη πεδίο ανάπτυξης των 
επαγγελματικών του δεξιοτήτων.

Το βιβλίο, για παράδειγμα είναι για πολλούς λόγους αναντικατάστατο, αναπτύσσει 
τη φιλαναγνωσία των παιδιών και των ενηλίκων. Με αφορμή, παραδείγματος χάριν, 
ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, γεωγραφίας, ιστορίας, λογοτεχνίας 
κ.ά., οι μαθητές μπορεί να οδηγηθούν στην αναζήτηση και ανάγνωση διαφόρων 
κειμένων και ολόκληρων βιβλίων.

Ο υπολογιστής ως μέσον υπερτερεί σε σχέση με άλλα μέσα για τη διδασκαλία 
δύσκολων και αφηρημένων εννοιών- των θετικών κυρίως επιστημών- και την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, όχι φυσικά από μόνος του, αλλά με τον δημιουργικό 
σχεδιασμό της διδασκαλίας και την έξυπνη παρέμβαση του δασκάλου, καθώς και την 
υποστήριξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού(Noss και Ηoyles, 1996: 77-
101).

Αυτό σημαίνει ότι η μέριμνα εκπαιδευτικού για το έργο του δεν μπορεί να είναι 
μόνο διεκπεραιωτική, του τύπου «κάνω σωστά το μάθημα μου, αναθέτω εργασίες και 
αξιολογώ δίκαια, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω κανένα ενδιαφέρον ή ευθύνη για 
τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις μαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήματα των μαθητών 
μου».

Βλέπουμε λοιπόν ότι στην εποχή μας χρειαζόμαστε ένα δάσκαλο σφαιρικά
μορφωμένο, κριτικό, δημιουργικό και συνεργατικό. Τα προϊόντα της γνώσης σήμερα 
παλαιώνονται ταχύτατα, ακόμη και τα πλέον επιτυχημένα πακέτα λογισμικού. Ο 
δάσκαλος είναι εκείνος, που θα τους δώσει πνοή που χρειάζονται, θα αυτοσχεδιάσει 
με βάση την επικαιρότητα και τις ανάγκες των μαθητών, θα επιλέξει το βάρος που θα 
δοθεί σε συγκεκριμένες αξίες, θα ανταποκριθεί στα κενά του απρόβλεπτου.

Η εκπαίδευση, γενικότερα αλλά κυρίως στην ηθική της εκδοχή, δεν ενδιαφέρεται 
απλώς για την ενθάρρυνση των μαθητών να τηρούν ηθικούς κανόνες και να 
συμπεριφέρονται ηθικά, αφορά ένα πολύ μεγαλύτερο βάθος συνειδητοποίησης 
ηθικής ευθύνης και ζωής « αυτό-ελέγχου», για να χρησιμοποιήσω τον σωκρατικό 
όρο.

Τις τελευταίες δεκαετίες βιώνουμε μια αλματώδη πρόοδο στις τεχνολογικές

εξελίξεις που πολλές φορές μας προβληματίζει για το τι μπορεί να σημαίνει

αυτό για το ανθρώπινο μέλλον (Φραγκάκη και Λιοναράκης, 2009). Ένας

προβληματισμός που δηλώνει την ανησυχία των ανθρώπων στο ότι οι

«τεχνοκράτες» δημιουργοί των εξελίξεων αυτών, προσπαθούν όχι μόνο να

δαμάσουν τη φύση, αλλά και την ανθρώπινη σκέψη και πράξη.

Η δική μας άποψη για τη χρήση της τεχνολογίας προσδιορίζεται στην
ανάγκη τοποθέτησής της σ’ ένα πλαίσιο ανθρωπίνων αξιών και κοινωνικού 
ελέγχου.

Κάθε τι νέο που έρχεται στο προσκήνιο φέρνει μαζί του προβληματισμούς, 

πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, δυσκολίες, ενδοιασμούς. Το ίδιο συμβαίνει και με τις 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), που για την ελληνική 

εκπαίδευση είναι κάτι σχετικά καινούργιο. Για την σωστή αξιολόγηση και 

αξιοποίηση τους είναι απαραίτητη η αναγνώριση της σημασίας τους. Έτσι θα ανοίξει 

ο δρόμος βοηθώντας αποτελεσματικά όλους όσους θέλουν να επωφεληθούν από αυτά 

που προσφέρουν οι ΤΠΕ, εντός και εκτός σχολείου.

Η πληροφορική στην εκπαίδευση είναι μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα και με 

αυτό δεν εννοούμε απλώς την εισαγωγή ενός νέου εργαλείου, αλλά την ανάπτυξη 

μιας νέας διάστασης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Με την αλληλεπίδραση 

εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, βιβλίων, κοινωνικών ομάδων και του 

παιδαγωγικού πλαισίου, το εκπαιδευτικό σύστημα αναμένεται τις επόμενες δεκαετίες 

να αλλάξει και ο πυρήνας αυτής της αλλαγής θα είναι ο υπολογιστής.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια επανάσταση. Δεν είναι το εργαλείο που θα 

μεταμορφώσει το σχολείο, αλλά η χρήση του. Ο στόχος πρέπει να είναι λοιπόν, η όσο 

το δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση αυτής της δυνατότητας. Τα καλύτερα 

αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων θα προέλθουν μέσα από τη συνεργασία 
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των κατάλληλων πλευρών όπως αναφέραμε και παραπάνω. Για το λόγο αυτό, θα 

πρέπει ο επιστήμονας της πληροφορικής να συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και τους χρήστες ενός πληροφοριακού οργανισμού.

Οι τυχόν προσπάθειες να αντικατασταθούν οι δάσκαλοι από την τεχνολογία θα 

αποτύχουν. Μια στενή τεχνική εκπαίδευση διαφόρων υπολογιστικών ειδικοτήτων και 

ο χωρισμός της τεχνολογίας από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, είναι αντιπαραγωγικές 

και επικίνδυνες στρατηγικές. Ο στόχος δεν πρέπει να είναι το οικονομικό κέρδος, 

αλλά η κοινωνία και ο άνθρωπος.

Καμιά  τεχνολογία δεν είναι από μόνη της καλή ή κακή. Το πώς, για ποιους σκοπούς 

και από ποια κοινωνία χρησιμοποιείται είναι αυτό που θα της δώσει και το ανάλογο 

χαρακτήρα. Αν π.χ. ένα παιδί απομονώνεται πολλές ώρες ασχολούμενο με τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, ίσως να μην φταίει ο τελευταίος, αλλά η αγωγή, κοινωνικοί 

ή ψυχολογικοί παράγοντες και η οργάνωση της αστικής μας ζωής. 

Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο χρήσης που θα θέτει περιορισμούς και προϋποθέσεις. 

Αυτό το πλαίσιο θα τεθεί από την ηθική, η οποία είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί 

στη διδασκαλία και χρήση των ΤΠΕ .Η ηθική του Διαδικτύου, εξαρτάται από την 

ηθική των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το 

Internet, έχει την ηθική της κοινωνίας των χρηστών που το χρησιμοποιεί.

Η εκπαίδευση, γενικότερα αλλά κυρίως στην ηθική της εκδοχή, δεν ενδιαφέρεται 

απλώς για την ενθάρρυνση των μαθητών να τηρούν ηθικούς κανόνες και να 

συμπεριφέρονται ηθικά,» αφορά ένα πολύ μεγαλύτερο βάθος συνειδητοποίησης 

ηθικής ευθύνης και ζωής « αυτο-ελέγχου», για να χρησιμοποιήσω τον σωκρατικό όρο 

( Γούπος, Βρυώνης, 2008).
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των κατάλληλων πλευρών όπως αναφέραμε και παραπάνω. Για το λόγο αυτό, θα 

πρέπει ο επιστήμονας της πληροφορικής να συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και τους χρήστες ενός πληροφοριακού οργανισμού.

Οι τυχόν προσπάθειες να αντικατασταθούν οι δάσκαλοι από την τεχνολογία θα 

αποτύχουν. Μια στενή τεχνική εκπαίδευση διαφόρων υπολογιστικών ειδικοτήτων και 

ο χωρισμός της τεχνολογίας από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, είναι αντιπαραγωγικές 

και επικίνδυνες στρατηγικές. Ο στόχος δεν πρέπει να είναι το οικονομικό κέρδος, 

αλλά η κοινωνία και ο άνθρωπος.

Καμιά  τεχνολογία δεν είναι από μόνη της καλή ή κακή. Το πώς, για ποιους σκοπούς 

και από ποια κοινωνία χρησιμοποιείται είναι αυτό που θα της δώσει και το ανάλογο 

χαρακτήρα. Αν π.χ. ένα παιδί απομονώνεται πολλές ώρες ασχολούμενο με τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, ίσως να μην φταίει ο τελευταίος, αλλά η αγωγή, κοινωνικοί 

ή ψυχολογικοί παράγοντες και η οργάνωση της αστικής μας ζωής. 

Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο χρήσης που θα θέτει περιορισμούς και προϋποθέσεις. 

Αυτό το πλαίσιο θα τεθεί από την ηθική, η οποία είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί 

στη διδασκαλία και χρήση των ΤΠΕ .Η ηθική του Διαδικτύου, εξαρτάται από την 

ηθική των ανθρώπων που το χρησιμοποιούν. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το 

Internet, έχει την ηθική της κοινωνίας των χρηστών που το χρησιμοποιεί.

Η εκπαίδευση, γενικότερα αλλά κυρίως στην ηθική της εκδοχή, δεν ενδιαφέρεται 

απλώς για την ενθάρρυνση των μαθητών να τηρούν ηθικούς κανόνες και να 

συμπεριφέρονται ηθικά,» αφορά ένα πολύ μεγαλύτερο βάθος συνειδητοποίησης 

ηθικής ευθύνης και ζωής « αυτο-ελέγχου», για να χρησιμοποιήσω τον σωκρατικό όρο 

( Γούπος, Βρυώνης, 2008).
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Περίληψη
To μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας συνδέεται με την καλλιέργεια και την ανάπτυξη 

αξιών. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση σε μαθητές της 
Β΄Λυκείου, με οδηγό αντιπροσωπευτικά έργα του Ν. Καζαντζάκη επιχειρείται η αναγνώριση αξιών 
στο έργο του και η αναζήτηση αντίστοιχων αξιών στην καθημερινότητα των μαθητών. Η διδακτική 
πρόταση «χαράσσει» μια διαδρομή, ένα ψηφιακό μονοπάτι που ξεκινά από το σχολείο, συνεχίζεται 
στο Μουσείο «Ν. Καζαντζάκης», επεκτείνεται στη ζωή και την καθημερινότητα του μαθητή και 
τέλος επιστρέφει στο σχολείο, αφήνοντας το ψηφιακό «αποτύπωμα» του μαθητή σε μια εικονική 
περιήγηση του μουσείου. Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και με αφετηρία το έργο του
Ν.Καζαντζάκη, δημιουργούν πολυμεσικό υλικό που απεικονίζει και εκφράζει την αντίληψή τους
για  συγκεκριμένες αξίες στην καθημερινότητά τους.

Λέξεις κλειδιά: Αξίες, Λογοτεχνία,  Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
Εικονική Περιήγηση, Μουσείο «Ν.Καζαντζάκης»

1 Εισαγωγή

1.1 Θεωρητικό υπόβαβρο
Η διεθνοποίηση του πολιτισµού και η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, σε συνδυασµό µε τη 

«µείωση» των αποστάσεων χάρη στη ραγδαία  επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη συντελούν 
στη δηµιουργία κοινωνικού περιβάλλοντος µε ποικιλία πολιτισµικών, γλωσσικών, εθνικών και 
κοινωνικο-οικονοµικών χαρακτηριστικών. Στο νέο αυτό περιβάλλον που διαμορφώνεται,
προκύπτει η ανάγκη επαναπροσδιορισμού προτύπων συµπεριφοράς που χαρακτηρίζονται από 
σεβασµό στις πνευµατικές και ανθρωπιστικές αξίες (ΔΕΠΠΣ, 2003). Οι αξίες είναι τόσο ισχυρές 
ώστε έχουν κυρίαρχη θέση στη ζωή μας, καθοδηγούν τις πράξεις και τις σκέψεις μας (Bennett,
1984). «Παίζουν σημαντικό ρόλο   στην κουλτούρα της πολυπλοκότητας και στη δόμηση της κριτικής 
σκέψης. Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη άλλωστε στηρίζεται σε δύο πυλώνες:στις αξίες και 
στη λογική.{..} Δεν μπορούν όμως απλά να μεταδοθούν , ούτε και είναι εύκολο να αλλάξουν . Η 
έρευνα έχει δείξει ότι η βραχυπρόθεσμη αλλαγή της συμπεριφοράς δε συνεπάγεται  την ανάπτυξη 
αντίστοιχων αξιών μακροπρόθεσμα.{…}  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο στάδιο της διασαφήνισης 
και της ανάπτυξης των αξιών είναι δύσκολος : από τη  μια πρέπει να διασαφηνίσει  και να 
διατυπώσει προσωπικές αξίες και από την άλλη πρέπει να σεβαστεί εκείνες των μαθητών» (Φλογαϊτη
& Λιαράκου, 2009). Προκειμένου να αρχίσουμε να πραγματευόμαστε τις αξίες και να δομούμε 
νέες, η πρώτη πρόκληση είναι να συνειδητοποιήσουμε πάνω σε ποιές αξίες οι άνθρωποι χτίζουν την 
καθημερινή τους ζωή. 
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Οι αξίες του ατόμου ή της ομάδας που λαμβάνει μια απόφαση παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο 
στο περιεχόμενό της όσο και στη διαδικασία λήψης της. Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται η αξία 
της εκπαίδευσης. Γι’ αυτό, το σχολείο καλείται να συµβάλλει πρωτίστως στη διαµόρφωση 
προσωπικοτήτων µε στέρεες ηθικές αρχές και  η εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει   να διαµορφώνει 
συνθήκες που να προάγουν τις αξίες  του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ειρήνης , 
της ευθύνης , της αξιοπρέπειας  της ελευθερίας, της αλληλεγγύης κλπ. (Μάραντος, Θεριανός,
2013). Ένα από τα μαθήματα που συνδέονται στο σχολείο  για την προώθηση των αξιών είναι το 
μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. (ΥΠΕΘ, 2008). Μέσα από την επαφή των μαθητών με τα 
λογοτεχνικά κείμενα ενεργοποιούνται οι ιδέες, οι πεποιθήσεις και τα συναισθήματα, με άλλα λόγια, 
το πολιτισμικό κεφάλαιο όλων των μαθητών . «Η λογοτεχνία έχει σημαντική θέση στη ζωή μας γιατί 
μας δίνει το εργαλείο να κατανοήσουμε τον κόσμο και να συγκροτήσουμε την υποκειμενικότητά μας:
να θέσουμε ως πρωταρχική αξία του μαθήματος την κριτική στάση απέναντι στις πολιτισμικές 
παραδόσεις, τις αξίες και τα μηνύματα από όπου κι αν προέρχονται», Υπ.ΠαιδείαςΔ.Β.Μ.Θ. (2011).

Στην παρούσα διδακτική παρέμβαση επιχειρήσαμε να δείξουμε πως τα έργα του 
Ν.Καζαντζάκη μπορούν να αξιοποιηθούν διαθεματικά και επιστημονικά στη διδασκαλία 
γνωστικών αντικειμένων με σκοπό την αναζήτηση αξιών στα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Ο Κων. Δημαράς (Νικολουδάκη-Σουρή Ε, 2008) στην ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
έγραψε ότι ο Καζαντζάκης ανήκει «μάλλον στην ευρύτερη ιστορία της παιδείας παρά στη στενά 
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έργων. Η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία του 
μπορεί να καταστήσει αποτελεσματικότερη την ανταπόκριση των μαθητών λόγω της εξοικείωσής 
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διαβαθμίσεις: ως μέσο αναζήτησης πηγών και βιβλιογραφίας, για άκουσμα αναγνώσεων κειμένων 
ή για γνωριμία με ιστοσελίδες που συνδέουν τη λογοτεχνία με άλλες τέχνες, π.χ. ζωγραφική, 
τραγούδι, κινηματογραφο, θεατρο, για δημιουργία μαθητικών σελίδων, blogs, βίντεο, σύνθετων 
παρουσιάσεων κ.λπ. (Τσορμπατζούδης κ.α. 2012).

Έχοντας στο νου μας τον ιδανικό δάσκαλο έτσι όπως τον προσδιορίζει ο Καζαντζάκης ως 
«γέφυρα» δηλαδή που γίνεται πέρασμα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του, με την έννοια ότι 
όταν του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή, 
να φτιάξει τις δικές του γέφυρες, στήσαμε ένα ψηφιακό μονοπάτι τριών φάσεων που ονομάσαμε 
«Με ένα κλικ στον  Καζαντζάκη». Ξεκινά από το σχολείο με τη μελέτη του έργου του Καζαντζάκη, 
συνεχίζεται στο μουσείο «Ν.Καζαντζάκης» με ταυτόχρονη επέκταση στη ζωή και την 
καθημερινότητα του μαθητή με τη δημιουργία από τους μαθητές πολυμεσικού υλικού, 

φωτογραφίες και κείμενα, που απεικονίζουν και περιγράφουν την αντίληψη τους για συγκεκριμένες 
αξίες στην καθημερινότητά τους και τέλος επιστρέφει στο σχολείο αφήνοντας το ψηφιακό 
«αποτύπωμα» των μαθητών σε μια εικονική περιήγηση (virtual tour) στο μουσείο «Ν. 
Καζαντζάκης» την οποία εμπλουτίζουν, ενσωματώνοντας τις δικές τους φωτογραφίες και σύντομα
κείμενα, τα οποία αντιστοιχούν στο υλικό του μουσείου.

1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με την παρούσα διδακτική διαδικασία  επιδιώκεται οι μαθητές να εξοικειωθούν με το 

διαχρονικό και πάντα επίκαιρο λόγο του Ν. Καζαντζάκη. Συγκεκριμένα επιδιώκεται με την 
ανάγνωση των έργων του να μάθουν να αναγνωρίζουν τις αξίες που αναδεικνύει, να αναζητούν την 
έκφρασή τους στο περιβάλλον τους και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να πάρουν το λόγο από  τον 
Καζαντζάκη, να τον συνδέσουν με τη δική τους καθημερινότητα  και να αφήσουν το δικό τους 
ψηφιακό «αποτύπωμα». Στόχος η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή και η 
επιτυχής κοινωνική ένταξή του, αφενός µέσα από τη συγκρότηση και αποδοχή κοινών αξιών και 
αφετέρου µε την ανάπτυξη νοητικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων. 
Έτσι ο µαθητής θα καταστεί  ικανός να αντιµετωπίζει µε επιτυχία προβλήµατα και επιπλέον να 
διαµορφώνει άποψη και να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης σε ένα διαρκώς 
µεταβαλλόµενο κοινωνικό περιβάλλον.

2 ΜΕΘΟΔΟΣ

Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε τάξη είκοσι έξι μαθητών της Β΄Λυκείου του ΓΕΛ 
Αρχανών κατά τη σχολική χρονιά 2014 -2015.

1. Συζήτηση σε οµάδες: Οι αξίες διασαφηνίζονται στις ομάδες με προσωπική ανάλυση, με 
ιστορίες, ηθικά ζητήματα. Με τη συζήτηση ο µαθητής προβληµατίζεται, αξιολογεί, συµπεραίνει 
και διατυπώνει τις απόψεις του µέσα από διαδικασίες διαλεκτικής αντιπαράθεσης. Η εµπλοκή του 
µαθητή στη συζήτηση και η ενεργός συµµετοχή του σ' αυτήν επιδιώκεται µε κατάλληλες 
ερωτήσεις προβληµατισµού.

2. ∆ιερεύνηση και ανακάλυψη (ενεργητική προσέγγιση της γνώσης): Η προσωπική κατ΄οίκον 
ανάγνωση των έργων του Καζαντζάκη έχει ως στόχο να βοηθήσει τους µαθητές να σκέπτονται, να 
χειρίζονται πολύπλοκες έννοιες, να ερευνούν και να φθάνουν οι ίδιοι στη γνώση, δηλαδή τελικά να 
µαθαίνουν το «πώς να µαθαίνουν». 

3. Επίσκεψη  στο Μουσείο «Ν.Καζαντζάκης»: H περιήγηση στο χώρο, όπου εκτίθεται η ζωή 
και το έργο του συγγραφέα προσφέρει άµεση πληροφόρηση και μπορεί να συµβάλλει στη 
βιωµατική προσέγγιση της γνώσης. Έτσι, το περιβάλλον μάθησης μεγεθύνεται, γίνεται ολόκληρος 
ο κόσμος του  Καζαντζάκη, ο κόσμος γύρω μας.

4. Χρήση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας: Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά και 
μετά την μελέτη επιλεγμένων κειμένων του συγγραφέα, δημιουργούν πολυμεσικό υλικό που 
απεικονίζει και περιγράφει την αντίληψη των μαθητών για συγκεκριμένες αξίες στην 
καθημερινότητά τους. Με χρήση απλών φωτογραφικών μηχανών ή/και κινητών τηλεφώνων, 
δημιουργούν με ελεύθερα διαθέσιμα λογισμικά και δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του σχολείου, 
μια εικονική περιήγηση (virtual tour) στο Μουσείο «Ν.Καζαντζάκης» την οποία εμπλουτίζουν, 
ενσωματώνοντας  δικές τους φωτογραφίες και σύντομα κείμενα που αντιστοιχίζουν στο υλικό του 
μουσείου.
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3.ΑΝΑΛΥΣΗ

3.1. Φάση πρώτη
Αρχικά συγκεντρώθηκαν κείμενα του Ν. Καζαντζάκη που περιλαμβάνονται στα σχολικά 

βιβλία Γυμνασίου –Λυκείου από το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και επιπλέον υλικό από 
ομιλίες και συνεντεύξεις του. Στις «βαλίτσες» φυσικά ερευνητικό υλικό αποτέλεσαν και τα ίδια του 
τα βιβλία που οι μαθητές δανείστηκαν  από τη σχολική βιβλιοθήκη είτε από τη δημοτική 
βιβλιοθήκη είτε από συγγενείς και φίλους και διάβασαν με σκοπό να εντοπίσουν, να ανασύρουν και 
να αναδείξουν αναφορές σε αξίες όπως η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία. Ο 
Ν.Καζαντζάκης «ταξιδεύει» τους αναγνώστες με τον ιδιαίτερο ξεχωριστό του τρόπο, αφηγείται 
ιστορίες, σχηματίζει εικόνες, δημιουργεί διλήμματα και παραπέμπει σε σημερινά περιβάλλοντα.

Ακολούθως έγινε εξοικείωση των μαθητών με την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του μουσείου Ν.
Καζαντζάκης. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων και πέντε ατόμων στο σπίτι τους 
«ξεκλείδωσαν» ηλεκτρονικά τις διάφορες ενότητες της ιστοσελίδας του μουσείου, εμπλουτίζοντας 
τις γνώσεις τους για τον Καζαντζακη και διαμορφώνοντας  μια πληρέστερη εικόνα γι αυτόν. Το 
πλούσιο ψηφιακό υλικό του μουσείου κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον τους και σε συνδυασμό 
με την προβολή στην τάξη σχετικού οπτικοακουστικού δίσκου (DVD) για τη ζωή και το έργο του 
Ν. Καζαντζάκη ενισχύθηκε η παιδαγωγική ετοιμότητα και η διάθεση των μαθητών για να 
περάσουν στην επόμενη φάση της ανάγνωσης των έργων του συγγραφέα.

Στη συνέχεια οι μαθητές διάβασαν μεγαλύτερα κείμενα, κεφάλαια από μυθιστορήματα ή και 
ολόκληρα τα βιβλία. Μετά από συζήτηση με τους ίδιους τους μαθητές επιλέχθηκε να διαβάσουν τα 
εξής αντιπροσωπευτικά έργα του Καζαντζάκη: «Αναφορά στον Γκρέκο», «Ασκητική», «Καπετάν 
Μιχάλης», «Ζορμπάς». Οι μαθητές ονόμασαν τις ομάδες τους με τους τίτλους από τα έργα του 
συγγραφέα. Υπήρχε η ομάδα «Ασκητική», ομάδα «Ζορμπάς», ομάδα «Αναφορά στο Γκρέκο» και 
ομάδα «Καπετάν Μιχάλης». Αυτό ενίσχυσε τη συνοχή των ομάδων και τη συνεργασία των 
μαθητών. 

Η φάση της κυρίως ανάγνωσης έχει μεγαλύτερη διάρκεια κατά την οποία έχει ιδιαίτερη 
σημασία η ομαδική εργασία, η οποία οργανώνεται ως εξής: Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να διαβάσει 
και να παρουσιάσει το  έργο που επέλεξε.  Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί μια διαφοροποιημένη 
διδασκαλία καθώς κάθε ομάδα μπορεί να αναλάβει ένα κείμενο που να ταιριάζει στις δυνατότητες 
και στις επιθυμίες της. Οι εργασίες που συνοδεύουν την παρουσίαση των κειμένων σχετίζονται 
στενότερα ή ευρύτερα με το κείμενο. Επιδιώκουν οι μαθητές να αναπτύξουν αιτιολογημένη και 
τεκμηριωμένη προσωπική άποψη γι’ αυτά που διαβάζουν, αναγνωρίζουν διάφορα πολιτισμικά 
στοιχεία των κειμένων, περιγράφουν και ερμηνεύουν την εποχή ή επισημαίνουν τους 
συγκρουόμενους κώδικες συμπεριφοράς και τις αξίες που εκφράζονται από τους ήρωες. Άλλες 
εργασίες εστιάζουν  στη συγκεκριμένη στάση ζωής στην οποία παραπέμπει, ή έχουν ως στόχο τον 
σχολιασμό των διαφορετικών τρόπων σκέψης και των διαφορετικών αξιών που καθορίζουν τις 
συμπεριφορές των ηρώων Υπ.ΠαιδείαςΔ.Β.Μ.Θ. (2011).

Μετά την ανάγνωση οι μαθητές ομαδικά παράγουν δικό τους λόγο αφορμώμενοι από τις 
αξίες που εντόπισαν στα κείμενα που διάβασαν. Η παραγωγή λόγου νοείται ως έκφραση 
προσωπικών αντιλήψεων και συμπεριφορών. Τα κείμενα που δημιουργούν οι μαθητές είναι 
σύντομα και παράλληλα τους ζητείται και η οπτική απεικόνισή τους μέσω φωτογραφιών που θα 
τραβήξουν με τα κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν ή/και με φωτογραφικές μηχανές.

Είναι σημαντικό αυτό,  να δούμε  δηλαδή την οπτική του μαθητή και φυσικά τι τον εκφράζει 
περισσότερο. Οι μαθητές δεν μένουν απλώς σε αυτά που γράφει ο Καζαντζάκης αλλά περνούν στο 
πως τα βιώνουν, αν τα βιώνουν στη ζωή τους. 

Ο σκοπός της φάσης αυτής είναι να διαπιστώσουν όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, τι 
καινούργιο έμαθαν, ποιες αντιλήψεις σχημάτισαν, ποια συναισθήματα ένιωσαν μέσα από τις 
αναγνώσεις και τις συζητήσεις τους.

Το υλικό που δημιουργήθηκε ήταν σημαντικό και ποικίλο, οι μαθητές έγραψαν σύντομα 
κείμενα και μαντινάδες, φωτογράφισαν στιγμές της καθημερινής ζωής τους, δημιούργησαν 
διαδικτυακά βίντεο (youtube) με πρωταγωνιστές τους ίδιους ή βρήκαν σχετικά διαδικτυακά βίντεο
ομιλιών, μουσικής και κείμενα σε ιστοσελίδες. Ακολουθούν δύο παραδείγματα υλικού (εικόνα 1 
και 2).

Εικόνα 1: Παράδειγμα υλικού (σύντομο κείμενο και μαντινάδα)

Εικόνα 2: Παράδειγμα υλικού (φωτογραφικό κολάζ)

Το σύνολο του υλικού παρουσιάζεται στις εικονικές περιηγήσεις των ομάδων που 
δημιουργήθηκαν στη τρίτη φάση. Επειδή το υλικό των μαθητών θα δημοσιευτεί διαδικτυακά, αλλά 
και επειδή για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής δράσης χρησιμοποιούνται εργαλεία ΤΠΕ, 
αναφέρθηκαν και συζητήθηκαν στην τάξη θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και ειδικότερα 
ασφάλειας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επισημάνθηκε στους μαθητές ότι πρέπει να 
αποφύγουν να συμπεριλάβουν και να παρουσιάσουν στις εργασίες τους οποιοδήποτε προσωπικό 
στοιχείο.

3.2. Φάση δεύτερη
Στην έναρξη της δεύτερης φάσης παρουσιάζονται στο σύνολο των μαθητών της τάξης 

παραδείγματα εικονικών περιηγήσεων σε μουσεία και τόπους σημαντικού ενδιαφέροντος (virtual
tour). Αναλύεται η έννοια της απλής και πανοραμικής φωτογραφίας, περιγράφεται η διαδικασία 
δημιουργία εικονικής περιήγησης με τη χρήση πανοραμικών φωτογραφιών και ελεύθερα 
διαθέσιμου λογισμικού (www.makevt.com) και η δημιουργία κρίσιμων σημείων (hot points) πάνω 
σε αυτή. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται  επίσκεψη στο μουσείο «Ν.Καζαντζάκης», όπου οι μαθητές 
περιηγούνται ελεύθερα στο χώρο και με τη βοήθεια του κινητού τους τηλεφώνου τραβούν τις δικές 
τους φωτογραφίες, απλές ή και πανοραμικές, ανάλογα με την επιθυμία τους και τις τεχνικές 
δυνατότητες των κινητών τηλεφώνων που διαθέτουν.

3.3 Φάση τρίτη
Πρόκειται για την τελευταία φάση της διαδικασίας. Κάθε ομάδα των μαθητών δημιουργεί τη 

δική της εικονική περιήγηση του μουσείου «Ν.Καζαντζάκης» χρησιμοποιώντας τις πανοραμικές 
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3.ΑΝΑΛΥΣΗ
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φωτογραφίες που έχουν τραβήξει ή χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες που έχουν φτιάξει οι 
εκπαιδευτικοί. Την εικονική περιήγηση εμπλουτίζουν με τη δημιουργία ενεργών σημείων (hot
points), που εμφανίζουν τα κείμενα και τις φωτογραφίες της ομάδας τους, αυτά που δημιούργησαν 
και τους αντιπροσωπεύουν σε σχέση πάντα με την αξία που έχουν ανιχνεύσει από τα κείμενα του 
συγγραφέα. Με φόντο το «σπίτι» του Ν. Καζαντζάκη -την εικονική περιήγηση στο μουσείο-
κάνουν τις δικές τους προεκτάσεις και δημιουργούν το δικό τους «ψηφιακό αποτύπωμα»
τοποθετώντας μέσα στην εικονική περιήγηση τα κείμενα και τις εικόνες τους.

Για παράδειγμα όταν ο Ν.Καζαντζάκης στο έργο «Ο Καπετάν Μιχάλης» γράφει για το χρέος
που ανέθεσε ο πατέρας στο γιο και πως αυτό το αίσθημα του χρέους τον ακολουθούσε, οι μαθητές 
παροτρύνονται να δώσουν τη δική τους εμπειρία, μέσα από μια ιστορία, ένα ποίημα, ένα τραγούδι, 
οτιδήποτε τους εκφράζει σε σχέση με αυτή την αξία. Με αυτόν τον τρόπο η επαφή των μαθητών με 
τον Καζαντζάκη δεν μένει σε επίπεδο λέξεων αλλά γίνεται το μέσο να διαμορφώσουν μια εικόνα 
για ένα κώδικα αξιών όχι πια σε θεωρητικό επίπεδο αλλά ένα κώδικα με σάρκα και οστά στην 
καθημερινότητα τους. Οι μαθητές έχοντας ήδη μια εικόνα για το συγγραφέα έτσι όπως αυτή 
διαμορφώθηκε από την προσωπική τους έρευνα και παρατήρηση, ξεδιπλώνουν τους 
προβληματισμούς τους και αυθόρμητα οδηγούνται σε συσχετισμούς με τη σύγχρονη 
πραγματικότητα, τους οποίους και αποτυπώνουν ψηφιακά.

Οι εικονικές περιηγήσεις των μαθητικών ομάδων, τα «ψηφιακά αποτυπώματά» τους 
παρουσιάζονται στην σχολική ιστοσελίδα  (http://kazantzakis.weebly.com/)που δημιουργήθηκε για 
την υποστήριξη της εκπαιδευτικής παρέμβασης, εικόνα 3.

Εικόνα 3: Ιστοσελίδα εκπαιδευτικής δράσης 

Οι ομάδες των μαθητών δημιούργησαν πέντε εικονικές περιηγήσεις, εικόνες 4 έως 8, ο
αναγνώστης μπορεί να περιηγηθεί σε αυτές μέσω της ιστοσελίδας, επιλογή [Ψηφιακό Αποτύπωμα]. 

                     Εικόνα 4:Ψηφιακό αποτύπωμα ομάδας 1                    Εικόνα 5:Ψηφιακό αποτύπωμα ομάδας 2

                     Εικόνα 6:Ψηφιακό αποτύπωμα ομάδας 3                    Εικόνα 7:Ψηφιακό αποτύπωμα ομάδας 4

Εικόνα 8:Ψηφιακό αποτύπωμα ομάδας 5

Επίσης στην ιστοσελίδα, στην επιλογή [Σύνδεσμοι], περιέχονται πληροφορίες για το “τι είναι 
εικονική περιήγηση» και παρουσιάζονται παραδείγματα, αλλά κυρίως υπάρχουν οδηγίες για κάθε 
ενδιαφερόμενο μαθητή που θέλει να δημιουργήσει μια εικονική περιήγηση, ένα ψηφιακό 
αποτύπωμα χρησιμοποιώντας το λογισμικό makevt.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αντιπροσωπευτικά έργα του Καζαντζάκη, σημαντικότατα 

έργα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που τροφοδοτούν συζητήσεις ακόμα και σήμερα. Με 
δημιουργική και ελεύθερη ανάγνωση/ερμηνεία ευαισθητοποιούνται και διευρύνουν την προσωπική 
τους εμπειρία. Εξοικειώνονται με τη βιβλιοθήκη και με την αξιοποίηση διαφόρων μέσων της 
σύγχρονης τεχνολογίας (εικονική περιήγηση-virtual tour) που αποδεικνύονται χρήσιμα για τη 
διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Αναδεικνύεται η σχέση της λογοτεχνίας με τη ζωή 
ενθαρρύνοντας τους μαθητές να διαμορφώνουν αξίες – στάσεις – συμπεριφορές και πεποιθήσεις 
που ανταποκρίνονται στον τύπο του μορφωμένου και ενεργού πολίτη στην κοινωνία του 21ου 
αιώνα.

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Διαπιστώνεται ότι οι μαθητές είναι δεκτικοί σε διδακτικές προτάσεις που επιχειρούν τη 

σύνδεση του σχολείου με την πραγματική καθημερινή τους ζωή. 
Αποτελεί πρόκληση γι’ αυτούς η ιδέα της ανακάλυψης αξιών σε ένα λογοτεχνικό κείμενο, η

επανιεράρχησή τους μέσα από τη δική τους οπτική και λόγο σε πείσμα της αντίληψης ότι πρέπει να 
αντιμετωπίζονται σαν παθητικοί δέκτες της γνώσης. 

Η ανάγνωση αυτοτελών λογοτεχνικών κειμένων, η συνεργασία σε ομάδες, η αξιοποίηση της 
νέας τεχνολογίας μπορούν να προσφέρουν νέα δυναμική στο μάθημα της λογοτεχνίας και να 
αποτελέσουν έναυσμα για συζήτηση με προεκτάσεις και σε άλλα μαθήματα.



183

φωτογραφίες που έχουν τραβήξει ή χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες που έχουν φτιάξει οι 
εκπαιδευτικοί. Την εικονική περιήγηση εμπλουτίζουν με τη δημιουργία ενεργών σημείων (hot
points), που εμφανίζουν τα κείμενα και τις φωτογραφίες της ομάδας τους, αυτά που δημιούργησαν 
και τους αντιπροσωπεύουν σε σχέση πάντα με την αξία που έχουν ανιχνεύσει από τα κείμενα του 
συγγραφέα. Με φόντο το «σπίτι» του Ν. Καζαντζάκη -την εικονική περιήγηση στο μουσείο-
κάνουν τις δικές τους προεκτάσεις και δημιουργούν το δικό τους «ψηφιακό αποτύπωμα»
τοποθετώντας μέσα στην εικονική περιήγηση τα κείμενα και τις εικόνες τους.

Για παράδειγμα όταν ο Ν.Καζαντζάκης στο έργο «Ο Καπετάν Μιχάλης» γράφει για το χρέος
που ανέθεσε ο πατέρας στο γιο και πως αυτό το αίσθημα του χρέους τον ακολουθούσε, οι μαθητές 
παροτρύνονται να δώσουν τη δική τους εμπειρία, μέσα από μια ιστορία, ένα ποίημα, ένα τραγούδι, 
οτιδήποτε τους εκφράζει σε σχέση με αυτή την αξία. Με αυτόν τον τρόπο η επαφή των μαθητών με 
τον Καζαντζάκη δεν μένει σε επίπεδο λέξεων αλλά γίνεται το μέσο να διαμορφώσουν μια εικόνα 
για ένα κώδικα αξιών όχι πια σε θεωρητικό επίπεδο αλλά ένα κώδικα με σάρκα και οστά στην 
καθημερινότητα τους. Οι μαθητές έχοντας ήδη μια εικόνα για το συγγραφέα έτσι όπως αυτή 
διαμορφώθηκε από την προσωπική τους έρευνα και παρατήρηση, ξεδιπλώνουν τους 
προβληματισμούς τους και αυθόρμητα οδηγούνται σε συσχετισμούς με τη σύγχρονη 
πραγματικότητα, τους οποίους και αποτυπώνουν ψηφιακά.

Οι εικονικές περιηγήσεις των μαθητικών ομάδων, τα «ψηφιακά αποτυπώματά» τους 
παρουσιάζονται στην σχολική ιστοσελίδα  (http://kazantzakis.weebly.com/)που δημιουργήθηκε για 
την υποστήριξη της εκπαιδευτικής παρέμβασης, εικόνα 3.

Εικόνα 3: Ιστοσελίδα εκπαιδευτικής δράσης 

Οι ομάδες των μαθητών δημιούργησαν πέντε εικονικές περιηγήσεις, εικόνες 4 έως 8, ο
αναγνώστης μπορεί να περιηγηθεί σε αυτές μέσω της ιστοσελίδας, επιλογή [Ψηφιακό Αποτύπωμα]. 

                     Εικόνα 4:Ψηφιακό αποτύπωμα ομάδας 1                    Εικόνα 5:Ψηφιακό αποτύπωμα ομάδας 2

                     Εικόνα 6:Ψηφιακό αποτύπωμα ομάδας 3                    Εικόνα 7:Ψηφιακό αποτύπωμα ομάδας 4

Εικόνα 8:Ψηφιακό αποτύπωμα ομάδας 5

Επίσης στην ιστοσελίδα, στην επιλογή [Σύνδεσμοι], περιέχονται πληροφορίες για το “τι είναι 
εικονική περιήγηση» και παρουσιάζονται παραδείγματα, αλλά κυρίως υπάρχουν οδηγίες για κάθε 
ενδιαφερόμενο μαθητή που θέλει να δημιουργήσει μια εικονική περιήγηση, ένα ψηφιακό 
αποτύπωμα χρησιμοποιώντας το λογισμικό makevt.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αντιπροσωπευτικά έργα του Καζαντζάκη, σημαντικότατα 

έργα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που τροφοδοτούν συζητήσεις ακόμα και σήμερα. Με 
δημιουργική και ελεύθερη ανάγνωση/ερμηνεία ευαισθητοποιούνται και διευρύνουν την προσωπική 
τους εμπειρία. Εξοικειώνονται με τη βιβλιοθήκη και με την αξιοποίηση διαφόρων μέσων της 
σύγχρονης τεχνολογίας (εικονική περιήγηση-virtual tour) που αποδεικνύονται χρήσιμα για τη 
διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Αναδεικνύεται η σχέση της λογοτεχνίας με τη ζωή 
ενθαρρύνοντας τους μαθητές να διαμορφώνουν αξίες – στάσεις – συμπεριφορές και πεποιθήσεις 
που ανταποκρίνονται στον τύπο του μορφωμένου και ενεργού πολίτη στην κοινωνία του 21ου 
αιώνα.

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Διαπιστώνεται ότι οι μαθητές είναι δεκτικοί σε διδακτικές προτάσεις που επιχειρούν τη 

σύνδεση του σχολείου με την πραγματική καθημερινή τους ζωή. 
Αποτελεί πρόκληση γι’ αυτούς η ιδέα της ανακάλυψης αξιών σε ένα λογοτεχνικό κείμενο, η

επανιεράρχησή τους μέσα από τη δική τους οπτική και λόγο σε πείσμα της αντίληψης ότι πρέπει να 
αντιμετωπίζονται σαν παθητικοί δέκτες της γνώσης. 

Η ανάγνωση αυτοτελών λογοτεχνικών κειμένων, η συνεργασία σε ομάδες, η αξιοποίηση της 
νέας τεχνολογίας μπορούν να προσφέρουν νέα δυναμική στο μάθημα της λογοτεχνίας και να 
αποτελέσουν έναυσμα για συζήτηση με προεκτάσεις και σε άλλα μαθήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εισήγηση αφορά στο σχεδιασμό και τα αποτελέσματα ενός εφαρμοσμένου σεναρίου 

λογοτεχνίας σε δύο τμήματα της Α΄ Λυκείου. Οι μαθητές με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και 
αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας καλούνται να εντοπίσουν 
μέσα από τη συγκριτική εξέταση των προτεινόμενων κειμένων πώς διαμορφώθηκε στο πέρασμα 
του χρόνου η κοινωνική αντίληψη σχετικά με τα φύλα, να συνδέσουν αυτές τις αντιλήψεις με το 
ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο εμφάνισης των συγκεκριμένων κειμένων, με έργα άλλων τεχνών 
αλλά και με την εμπειρία τους από τη σύγχρονη εποχή. Η λυτρωτική και μεταμορφωτική δύναμη 
του έρωτα, ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας, τα στερεότυπα που τον περιβάλλουν και οι σχέσεις 
των δυο φύλων στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφονται αυτά και η μετεξέλιξή 
τους στη σημερινή εποχή, αποτελούν τα βασικά θεματικά πεδία τα οποία προσεγγίζονται 
διακειμενικά και διαχρονικά με βάση τα εργαλεία που παρέχουν οι ΤΠΕ.

          Λέξεις κλειδιά: φύλα, έρωτας, στερεότυπα, φεμινισμός, διακειμενικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισήγηση αφορά στο σχεδιασμό και τα αποτελέσματα ενός εφαρμοσμένου σεναρίου 

λογοτεχνίας 6 διδακτικών ωρών σε δύο τμήματα της Α΄ Λυκείου με θέμα «Τα φύλα στη 
λογοτεχνία. Μια διακειμενική προσέγγιση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας
και της επικοινωνίας». Το σενάριο εντάσσεται στο σύγχρονο θεωρητικό πλαίσιο των θεματικών 
κύκλων στη λογοτεχνία αντί της παλαιότερης ιστορικής διαδοχής των περιόδων της και προτείνει 
μια διδασκαλία της λογοτεχνίας που κινείται στο πεδίο της κοινωνιολογίας, της διακειμενικότητας 
και της αναγνωστικής ανταπόκρισης. Το ζητούμενο πλέον της επικοινωνίας κειμένου και 
αναγνώστη-μαθητή μπορεί να διευκολυνθεί από την χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη.  

Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο χώρο της διδασκαλίας της λογοτεχνίας μπορούν να 
αναζωογονήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για την ανάγνωση των έργων-σταθμών της εθνικής 
λογοτεχνικής παράδοσης. Επίσης μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας, μια που 
κειμενοκεντρική διδασκαλία απομονώνει το λογοτεχνικό γεγονός στον κλειστό κύκλο μιας 
αισθητικής της παραγωγής και της αναπαράστασης.  Η παραδοσιακή πρακτική των ερμηνευτικών 
προκαταλήψεων και της προκατασκευασμένης ερμηνευτικής αντιμετώπισης των κειμένων 
αποψίλωσε βαθμιαία τα λογοτεχνικά ενδιαφέροντα του νεαρού στη ηλικία αναγνωστικού κοινού, 
μετατοπίζοντας το κέντρο του ενδιαφέροντος από την «κειμενοκεντρική» διδασκαλία στη 
διδασκαλία την προσαρμοσμένη στη συμμετοχή και τη συνεργασία του αναγνώστη – μαθητή.  Κάτι 
τέτοιο, ωστόσο, απαιτεί αντίστοιχες αλλαγές στον τρόπο σκέψης και νοοτροπίας των διδασκόντων, 
εφόσον με την επικέντρωση του ενδιαφέροντος στις προσληπτικές ικανότητες του αναγνώστη ο 
καθηγητής είναι υποχρεωμένος να μετατοπιστεί από τη θέση του πανταγνώστη αφηγητή, που 
λέγεται ανάλυση και επεξεργασία κειμένων, στη θέση του απλού συντονιστή της λογοτεχνικής 
ερμηνείας (Κάλφας A., 1994, σ. 72).

Η διδακτική πρόταση είναι συμβατή με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ, ΔΕΠΠΙΣ)
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς ανταποκρίνεται στην επιδίωξή του να κεντρίσει το 
ενδιαφέρον των μαθητών για τη λογοτεχνία και να ενισχύσει την κριτική τους ικανότητα με τη 
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λογοτεχνίας 6 διδακτικών ωρών σε δύο τμήματα της Α΄ Λυκείου με θέμα «Τα φύλα στη 
λογοτεχνία. Μια διακειμενική προσέγγιση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας
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μια διδασκαλία της λογοτεχνίας που κινείται στο πεδίο της κοινωνιολογίας, της διακειμενικότητας 
και της αναγνωστικής ανταπόκρισης. Το ζητούμενο πλέον της επικοινωνίας κειμένου και 
αναγνώστη-μαθητή μπορεί να διευκολυνθεί από την χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη.  

Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο χώρο της διδασκαλίας της λογοτεχνίας μπορούν να 
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κειμενοκεντρική διδασκαλία απομονώνει το λογοτεχνικό γεγονός στον κλειστό κύκλο μιας 
αισθητικής της παραγωγής και της αναπαράστασης.  Η παραδοσιακή πρακτική των ερμηνευτικών 
προκαταλήψεων και της προκατασκευασμένης ερμηνευτικής αντιμετώπισης των κειμένων 
αποψίλωσε βαθμιαία τα λογοτεχνικά ενδιαφέροντα του νεαρού στη ηλικία αναγνωστικού κοινού, 
μετατοπίζοντας το κέντρο του ενδιαφέροντος από την «κειμενοκεντρική» διδασκαλία στη 
διδασκαλία την προσαρμοσμένη στη συμμετοχή και τη συνεργασία του αναγνώστη – μαθητή.  Κάτι 
τέτοιο, ωστόσο, απαιτεί αντίστοιχες αλλαγές στον τρόπο σκέψης και νοοτροπίας των διδασκόντων, 
εφόσον με την επικέντρωση του ενδιαφέροντος στις προσληπτικές ικανότητες του αναγνώστη ο 
καθηγητής είναι υποχρεωμένος να μετατοπιστεί από τη θέση του πανταγνώστη αφηγητή, που 
λέγεται ανάλυση και επεξεργασία κειμένων, στη θέση του απλού συντονιστή της λογοτεχνικής 
ερμηνείας (Κάλφας A., 1994, σ. 72).

Η διδακτική πρόταση είναι συμβατή με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ, ΔΕΠΠΙΣ)
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς ανταποκρίνεται στην επιδίωξή του να κεντρίσει το 
ενδιαφέρον των μαθητών για τη λογοτεχνία και να ενισχύσει την κριτική τους ικανότητα με τη 
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συγκριτική εξέταση παράλληλων κειμένων από διάφορες περιόδους της λογοτεχνίας.  Η 
διδασκαλία της ενότητας είναι συμβατή με τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών του 
Νέου Λυκείου, διότι βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και στη χρήση ΤΠΕ, κάνει το 
μαθητή συμπαραγωγό της γνώσης με τη συμπλήρωση και παρουσίαση των φύλλων εργασίας, τη 
δημιουργία ψηφιακών προϊόντων και δίνει ρόλους στους μαθητές. Αξιοποιούνται διάφορες τεχνικές 
διδασκαλίας, όπως ο καταιγισμός ιδεών, ο κινηματογράφος, η μουσική και η μελέτη του ιστορικού,
κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος στο οποίο έζησαν οι ήρωες των εξεταζόμενων κειμένων 
σε αντιπαραβολή και με τη σύγχρονη εποχή.

Η βασική διδακτική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων, τα οποία περιλαμβάνονται 
στα ανθολόγια του μαθήματος των «Κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας» του Λυκείου, 
βασίζεται στην αντιμετώπισή τους ως κείμενα. Η αποκλειστικά όμως κειμενοκεντρική εξέταση του 
λογοτεχνικού έργου όπως συνήθως γίνεται στη διδακτική πράξη, απομονώνει το κείμενο από ένα 
πλήθος παραμέτρων που υπάρχουν στο εξωκειμενικό περιβάλλον και έχει ως αποτέλεσμα μια 
ελλιπή και μη αποτελεσματική ερμηνευτική αντιμετώπιση. Μια συνολική προσέγγιση των
κειμένων της λογοτεχνίας απαιτεί και προϋποθέτει την ένταξή τους σ' ένα ερμηνευτικό πλαίσιο που 
υπερβαίνει τα όρια του κειμένου και περιλαμβάνει παρακειμενικά, εξωκειμενικά και διακειμενικά 
στοιχεία. Η σύνδεση των κειμένων από τους μαθητές με τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα της 
εποχής στο οποίο εγγράφονται και η μετεξέλιξή τους στη σημερινή εποχή μπορεί να παράγει ένα 
άλλο κείμενο από αυτούς στο επίπεδο της μετακειμενικότητας (Genette G., 2001, σ. 110-111). Έτσι 
από αυτή τη διασταύρωση των δύο χρονικών οριζόντων θέασης των κειμένων, δηλαδή τη διύλιση 
της οπτικής γωνίας του αναγνώστη μέσα από το χθες και το σήμερα, κατασκευάζονται δύο 
διαφορετικοί δίοδοι ερμηνευτικής πρόσβασης σ’ αυτά, μια στον ιστορικό άξονα της συγχρονίας και 
μια της διαχρονίας. Στην ανάδειξη του ερμηνευτικού αυτού πλαισίου, δηλαδή της σύνδεσης μεταξύ 
κειμένου, εξωκειμενικών και διακειμενικών δεδομένων, και την δημιουργία ενός πολυτροπικού 
μετακειμένου από τους μαθητές μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά η εισαγωγή και αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της διδακτικής πρότασης αποτελεί η προηγούμενη 
διδασκαλία των προτεινόμενων κειμένων, προπάντων των μεγαλύτερων απ’ αυτά, με τη μέθοδο 
του project, καθώς η κριτική σύνθεση ποικίλλων δεδομένων και η συγκριτική τους αντιμετώπιση 
από μαθητές Λυκείου απαιτεί μια αρκετά καλή εξοικείωση με το ιστορικό πλαίσιο των κειμένων,
τα βασικά τους θέματα και τους κεντρικούς ήρωες.  Σε διαφορετική περίπτωση, ο περιορισμένος 
χρόνος στο εργαστήριο της πληροφορικής και η περιήγηση σ’ ένα άγνωστο και αχανές κειμενικό 
πεδίο θα καθιστούσε τη δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος ανυπέρβλητη για τα μέτρα των 
μαθητών αυτής της ηλικίας.

Στο γραμματολογικό πεδίο έρευνας η κοινωνιολογία της λογοτεχνίας θεωρεί το λογοτεχνικό 
έργο ως κοινωνικό προϊόν που ενσωματώνει μεταβαλλόμενες κοινωνικές, ηθικές και ιδεολογικές 
αξίες: «Η κοινωνία υπάρχει πριν από το έργο, διότι ο συγγραφέας επηρεάζεται απ’ αυτήν, την 
καθρεφτίζει, την εκφράζει και προσπαθεί να τη μετασχηματίσει.  Υπάρχει η ίδια μέσα στο έργο,
αφού βρίσκουμε τα ίχνη της και την περιγραφή της.  Υπάρχει, όμως, και μετά το έργο, γιατί 
λειτουργεί η κοινωνιολογία της ανάλυσης, του κοινού, που δίνει ύπαρξη στη λογοτεχνία» (Tradié
J.-Y., 2001, σ.102).

Η λογοτεχνία ως κοινωνικό και επικοινωνιακό φαινόμενο πραγματοποιείται σε τρείς 
φάσεις: στις φάσεις της παραγωγής, της διάθεσης και της κατανάλωσης του λογοτεχνικού 
προϊόντος. Η θεωρία της πρόσληψης εστιάζει περισσότερο το κριτικό της ενδιαφέρον στην τρίτη 
φάση καθώς αναφέρεται καθ’ ολοκληρία σε μια στροφή γενική από το συγγραφέα και το έργο στο 
κείμενο και τον αναγνώστη. Σύμφωνα με έναν από τους κυριότερους εκπροσώπους της σύγχρονης 
ερμηνευτικής, τον Gadamer, ένα λογοτεχνικό έργο περνά από ένα πολιτισμικό πλαίσιο σε ένα άλλο 
και μπορεί να αποκτήσει νοήματα που δεν έχει προβλέψει ο συγγραφέας του.  Άρα η κατανόηση 
ενός κειμένου είναι η συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων του, ένα είδος μετατροπής του, η οποία 

 
 

επιτυγχάνεται με τη «συγχώνευση των οριζόντων». Ο δικός μας ιστορικός ορίζοντας, δηλαδή 
συγχωνεύεται με τον ιστορικό ορίζοντα του έργου (Πεσκετζή Μ., 1994, σ. 65). 

Από την άλλη μεριά, η διακειμενικότητα που μεταθέτει το ζήτημα στο πεδίο της 
διαλογικότητας των κειμένων, γενικά, έχει οριστεί «ως η συγχρονική και διαχρονική σχέση 
συνύπαρξης και διαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα στα κείμενα, που διέπει τη δημιουργία μα και την 
ανάγνωσή τους». O Barthes χαρακτηρίζει τους ορίζοντες που ανοίγει ένα κείμενο προς τα άλλα ως 
«προοπτική φωνών», ενώ η Kristeva, η εισηγήτρια του όρου στη γραμματολογία, θεωρεί το 
κείμενο ως «μωσαϊκό παραθεμάτων».  Το διακείμενο, κατά τον Riffaterre, είναι το σύνολο των 
κειμένων που βρίσκονται στη μνήμη μας κατά την ανάγνωση ενός έργου, καθώς και η 
συνειδητοποίηση των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα σ’ αυτό και σε άλλα που προηγήθηκαν ή 
ακολούθησαν.  Κατά τον Todorov, «κάθε κείμενο είναι ένα παλίμψηστο», ενώ ο Genette ορίζει 
όλες τις σχέσεις του κειμένου με τα άλλα κείμενα ως υπερδιακειμενικότητα, όρο στον οποίο, εκτός 
των άλλων, συμπεριλαμβάνει και τον όρο μετακειμενικότητα για τον οποίο έγινε αναφορά 
παραπάνω (Γεωργιάδου Α., 2005, σ. 37-38).

Στόχος της εισήγησης αποτελεί η διδακτική προσέγγιση έργων της λογοτεχνίας με όρους 
ιστορικούς και κοινωνιολογικούς, διακειμενικότητας και διαθεματικότητας, πρόσληψης και 
αναγνωστικής ανταπόκρισης για το μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου και του 
πρώτου θέματος από τα τρία του μαθήματος που ορίζονται από το νέο πρόγραμμα σπουδών, με 
τίτλο «Τα φύλα στη λογοτεχνία». Το πρώτο τμήμα της εισήγησης εστιάζεται στην παρουσίαση και 
το σχολιασμό των επιδιωκόμενων γραμματισμών, των διδακτικών στόχων, μεθόδων και τεχνικών.  
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται μια πρόταση διδακτικής προσέγγισης με την αξιοποίηση 
ηλεκτρονικών πηγών κατά τη διδασκαλία των εξεταζόμενων κειμένων, οι οποίες μπορούν να 
ενταχθούν στο σχεδιασμό σεναρίων ή φύλλων εργασίας και οι οποίες βασίζονται στη χρήση των
ΤΠΕ.  Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής ενός τέτοιου σεναρίου στη 
διδακτική πράξη.

Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Α.1. Φάσεις σεναρίου
Οι  μαθητές καλούνται να εντοπίσουν μέσα από τη συγκριτική εξέταση των προτεινόμενων 

κειμένων πώς διαμορφώθηκε στο πέρασμα του χρόνου η κοινωνική αντίληψη σχετικά με τα φύλα, 
να συνδέσουν αυτές τις αντιλήψεις με την ιστορική και χρονική συγκυρία των συγκεκριμένων 
κειμένων αλλά και με τη σημερινή εποχή.

Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του σεναρίου που διαρκεί τρεις διδακτικές ώρες οι 
μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, διερευνούν τα θέματα τους και καταγράφουν τα συμπεράσματά
τους σε λογισμικό παρουσίασης. Κατά τη δεύτερη φάση που επίσης διαρκεί τρεις διδακτικές ώρες 
κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνάς της ενώ οι άλλες ομάδες σχολιάζουν και 
αξιολογούν το περιεχόμενο της κάθε παρουσίασης. Τέλος, οι εργασίες τους δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του σχολείου ή σε περιβάλλον wiki.

A.2. Γνώσεις για τη λογοτεχνία και τον κόσμο
• Να συνειδητοποιήσουν την ιστορικότητα των κειμένων, δηλαδή την πολυσύνθετη 

αλληλεπίδραση των κειμένων με το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αυτά γεννήθηκαν 
και διαβάστηκαν.

• Να συνειδητοποιήσουν ότι οι ρόλοι και η εικόνα των φύλων καθορίζονται από το 
ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. 

• Να κατανοήσουν ότι η ταυτότητα του φύλου κατασκευάζεται μέσα από το λόγο 
διαφόρων κειμενικών ειδών και ιδιαίτερα της λογοτεχνίας. 

• Να διερευνήσουν τα κοινωνικά στερεότυπα περί φύλου και τις λογοτεχνικές εικόνες 
των ταυτοτήτων του φύλου. 
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συγκριτική εξέταση παράλληλων κειμένων από διάφορες περιόδους της λογοτεχνίας.  Η 
διδασκαλία της ενότητας είναι συμβατή με τους στόχους των νέων προγραμμάτων σπουδών του 
Νέου Λυκείου, διότι βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και στη χρήση ΤΠΕ, κάνει το 
μαθητή συμπαραγωγό της γνώσης με τη συμπλήρωση και παρουσίαση των φύλλων εργασίας, τη 
δημιουργία ψηφιακών προϊόντων και δίνει ρόλους στους μαθητές. Αξιοποιούνται διάφορες τεχνικές 
διδασκαλίας, όπως ο καταιγισμός ιδεών, ο κινηματογράφος, η μουσική και η μελέτη του ιστορικού,
κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος στο οποίο έζησαν οι ήρωες των εξεταζόμενων κειμένων 
σε αντιπαραβολή και με τη σύγχρονη εποχή.

Η βασική διδακτική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων, τα οποία περιλαμβάνονται 
στα ανθολόγια του μαθήματος των «Κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας» του Λυκείου, 
βασίζεται στην αντιμετώπισή τους ως κείμενα. Η αποκλειστικά όμως κειμενοκεντρική εξέταση του 
λογοτεχνικού έργου όπως συνήθως γίνεται στη διδακτική πράξη, απομονώνει το κείμενο από ένα 
πλήθος παραμέτρων που υπάρχουν στο εξωκειμενικό περιβάλλον και έχει ως αποτέλεσμα μια 
ελλιπή και μη αποτελεσματική ερμηνευτική αντιμετώπιση. Μια συνολική προσέγγιση των
κειμένων της λογοτεχνίας απαιτεί και προϋποθέτει την ένταξή τους σ' ένα ερμηνευτικό πλαίσιο που 
υπερβαίνει τα όρια του κειμένου και περιλαμβάνει παρακειμενικά, εξωκειμενικά και διακειμενικά 
στοιχεία. Η σύνδεση των κειμένων από τους μαθητές με τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα της 
εποχής στο οποίο εγγράφονται και η μετεξέλιξή τους στη σημερινή εποχή μπορεί να παράγει ένα 
άλλο κείμενο από αυτούς στο επίπεδο της μετακειμενικότητας (Genette G., 2001, σ. 110-111). Έτσι 
από αυτή τη διασταύρωση των δύο χρονικών οριζόντων θέασης των κειμένων, δηλαδή τη διύλιση 
της οπτικής γωνίας του αναγνώστη μέσα από το χθες και το σήμερα, κατασκευάζονται δύο 
διαφορετικοί δίοδοι ερμηνευτικής πρόσβασης σ’ αυτά, μια στον ιστορικό άξονα της συγχρονίας και 
μια της διαχρονίας. Στην ανάδειξη του ερμηνευτικού αυτού πλαισίου, δηλαδή της σύνδεσης μεταξύ 
κειμένου, εξωκειμενικών και διακειμενικών δεδομένων, και την δημιουργία ενός πολυτροπικού 
μετακειμένου από τους μαθητές μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά η εισαγωγή και αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της διδακτικής πρότασης αποτελεί η προηγούμενη 
διδασκαλία των προτεινόμενων κειμένων, προπάντων των μεγαλύτερων απ’ αυτά, με τη μέθοδο 
του project, καθώς η κριτική σύνθεση ποικίλλων δεδομένων και η συγκριτική τους αντιμετώπιση 
από μαθητές Λυκείου απαιτεί μια αρκετά καλή εξοικείωση με το ιστορικό πλαίσιο των κειμένων,
τα βασικά τους θέματα και τους κεντρικούς ήρωες.  Σε διαφορετική περίπτωση, ο περιορισμένος 
χρόνος στο εργαστήριο της πληροφορικής και η περιήγηση σ’ ένα άγνωστο και αχανές κειμενικό 
πεδίο θα καθιστούσε τη δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος ανυπέρβλητη για τα μέτρα των 
μαθητών αυτής της ηλικίας.

Στο γραμματολογικό πεδίο έρευνας η κοινωνιολογία της λογοτεχνίας θεωρεί το λογοτεχνικό 
έργο ως κοινωνικό προϊόν που ενσωματώνει μεταβαλλόμενες κοινωνικές, ηθικές και ιδεολογικές 
αξίες: «Η κοινωνία υπάρχει πριν από το έργο, διότι ο συγγραφέας επηρεάζεται απ’ αυτήν, την 
καθρεφτίζει, την εκφράζει και προσπαθεί να τη μετασχηματίσει.  Υπάρχει η ίδια μέσα στο έργο,
αφού βρίσκουμε τα ίχνη της και την περιγραφή της.  Υπάρχει, όμως, και μετά το έργο, γιατί 
λειτουργεί η κοινωνιολογία της ανάλυσης, του κοινού, που δίνει ύπαρξη στη λογοτεχνία» (Tradié
J.-Y., 2001, σ.102).

Η λογοτεχνία ως κοινωνικό και επικοινωνιακό φαινόμενο πραγματοποιείται σε τρείς 
φάσεις: στις φάσεις της παραγωγής, της διάθεσης και της κατανάλωσης του λογοτεχνικού 
προϊόντος. Η θεωρία της πρόσληψης εστιάζει περισσότερο το κριτικό της ενδιαφέρον στην τρίτη 
φάση καθώς αναφέρεται καθ’ ολοκληρία σε μια στροφή γενική από το συγγραφέα και το έργο στο 
κείμενο και τον αναγνώστη. Σύμφωνα με έναν από τους κυριότερους εκπροσώπους της σύγχρονης 
ερμηνευτικής, τον Gadamer, ένα λογοτεχνικό έργο περνά από ένα πολιτισμικό πλαίσιο σε ένα άλλο 
και μπορεί να αποκτήσει νοήματα που δεν έχει προβλέψει ο συγγραφέας του.  Άρα η κατανόηση 
ενός κειμένου είναι η συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων του, ένα είδος μετατροπής του, η οποία 

 
 

επιτυγχάνεται με τη «συγχώνευση των οριζόντων». Ο δικός μας ιστορικός ορίζοντας, δηλαδή 
συγχωνεύεται με τον ιστορικό ορίζοντα του έργου (Πεσκετζή Μ., 1994, σ. 65). 

Από την άλλη μεριά, η διακειμενικότητα που μεταθέτει το ζήτημα στο πεδίο της 
διαλογικότητας των κειμένων, γενικά, έχει οριστεί «ως η συγχρονική και διαχρονική σχέση 
συνύπαρξης και διαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα στα κείμενα, που διέπει τη δημιουργία μα και την 
ανάγνωσή τους». O Barthes χαρακτηρίζει τους ορίζοντες που ανοίγει ένα κείμενο προς τα άλλα ως 
«προοπτική φωνών», ενώ η Kristeva, η εισηγήτρια του όρου στη γραμματολογία, θεωρεί το 
κείμενο ως «μωσαϊκό παραθεμάτων».  Το διακείμενο, κατά τον Riffaterre, είναι το σύνολο των 
κειμένων που βρίσκονται στη μνήμη μας κατά την ανάγνωση ενός έργου, καθώς και η 
συνειδητοποίηση των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα σ’ αυτό και σε άλλα που προηγήθηκαν ή 
ακολούθησαν.  Κατά τον Todorov, «κάθε κείμενο είναι ένα παλίμψηστο», ενώ ο Genette ορίζει 
όλες τις σχέσεις του κειμένου με τα άλλα κείμενα ως υπερδιακειμενικότητα, όρο στον οποίο, εκτός 
των άλλων, συμπεριλαμβάνει και τον όρο μετακειμενικότητα για τον οποίο έγινε αναφορά 
παραπάνω (Γεωργιάδου Α., 2005, σ. 37-38).

Στόχος της εισήγησης αποτελεί η διδακτική προσέγγιση έργων της λογοτεχνίας με όρους 
ιστορικούς και κοινωνιολογικούς, διακειμενικότητας και διαθεματικότητας, πρόσληψης και 
αναγνωστικής ανταπόκρισης για το μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου και του 
πρώτου θέματος από τα τρία του μαθήματος που ορίζονται από το νέο πρόγραμμα σπουδών, με 
τίτλο «Τα φύλα στη λογοτεχνία». Το πρώτο τμήμα της εισήγησης εστιάζεται στην παρουσίαση και 
το σχολιασμό των επιδιωκόμενων γραμματισμών, των διδακτικών στόχων, μεθόδων και τεχνικών.  
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται μια πρόταση διδακτικής προσέγγισης με την αξιοποίηση 
ηλεκτρονικών πηγών κατά τη διδασκαλία των εξεταζόμενων κειμένων, οι οποίες μπορούν να 
ενταχθούν στο σχεδιασμό σεναρίων ή φύλλων εργασίας και οι οποίες βασίζονται στη χρήση των
ΤΠΕ.  Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής ενός τέτοιου σεναρίου στη 
διδακτική πράξη.

Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Α.1. Φάσεις σεναρίου
Οι  μαθητές καλούνται να εντοπίσουν μέσα από τη συγκριτική εξέταση των προτεινόμενων 

κειμένων πώς διαμορφώθηκε στο πέρασμα του χρόνου η κοινωνική αντίληψη σχετικά με τα φύλα, 
να συνδέσουν αυτές τις αντιλήψεις με την ιστορική και χρονική συγκυρία των συγκεκριμένων 
κειμένων αλλά και με τη σημερινή εποχή.

Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του σεναρίου που διαρκεί τρεις διδακτικές ώρες οι 
μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, διερευνούν τα θέματα τους και καταγράφουν τα συμπεράσματά
τους σε λογισμικό παρουσίασης. Κατά τη δεύτερη φάση που επίσης διαρκεί τρεις διδακτικές ώρες 
κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνάς της ενώ οι άλλες ομάδες σχολιάζουν και 
αξιολογούν το περιεχόμενο της κάθε παρουσίασης. Τέλος, οι εργασίες τους δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του σχολείου ή σε περιβάλλον wiki.

A.2. Γνώσεις για τη λογοτεχνία και τον κόσμο
• Να συνειδητοποιήσουν την ιστορικότητα των κειμένων, δηλαδή την πολυσύνθετη 

αλληλεπίδραση των κειμένων με το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αυτά γεννήθηκαν 
και διαβάστηκαν.

• Να συνειδητοποιήσουν ότι οι ρόλοι και η εικόνα των φύλων καθορίζονται από το 
ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. 

• Να κατανοήσουν ότι η ταυτότητα του φύλου κατασκευάζεται μέσα από το λόγο 
διαφόρων κειμενικών ειδών και ιδιαίτερα της λογοτεχνίας. 

• Να διερευνήσουν τα κοινωνικά στερεότυπα περί φύλου και τις λογοτεχνικές εικόνες 
των ταυτοτήτων του φύλου. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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• Να κατανοήσουν ότι η λογοτεχνία μπορεί να αναπαράγει αλλά και να τροποποιεί ή 
να ανατρέπει κοινωνικά στερεότυπα. 

• Να ερμηνεύσουν τις παραπάνω επισημάνσεις τους με βάση το χώρο, το χρόνο, την 
ιδεολογία της εποχής και του συγγραφέα, αλλά και του αφηγητή. 

• Να συγκρίνουν δυο και περισσότερα κείμενα, να εντοπίσουν ομοιότητες και 
διαφορές στο χειρισμό του θέματος, έχοντας ως άξονες παρατήρησης υποθέματα του 
κεντρικού θέματος και ως κριτήρια ερμηνείας το χώρο, το χρόνο, την ιδεολογία της 
εποχής και του συγγραφέα.

• Να ανιχνεύσουν κοινωνικά στερεότυπα σε κάθε είδους κείμενο αλλά και να 
ελέγχουν αν το λογοτεχνικό κείμενο τα αναπαράγει ή τα αποτρέπει. 

• Να συνδέσουν τις παραπάνω παρατηρήσεις τους από τα κείμενα με έργα άλλων 
τεχνών αλλά και με την εμπειρία τους από την καθημερινή ζωή.

Α.3. Γραμματισμοί
• Οι μαθητές να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αυθεντικές επικοινωνιακές 

ανάγκες που οι Τ.Π.Ε. δημιουργούν
• Να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής αναζήτησης στο διαδίκτυο και επιλογή 

της κατάλληλης πληροφορίας
• Να αξιοποιήσουν τις διαδικτυακές πηγές αλλά και να εξοικειωθούν με νέους 

ψηφιακούς γραμματισμούς
• Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στον πολιτισμικό και ιδεολογικό 

χρωματισμό του περιβάλλοντος του διαδικτύου (κριτικός γραμματισμός, 
Κουτσογιάννης)

Α.4. Διδακτικές πρακτικές
• Οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο 

στη μαθησιακή διδασκαλία.
• Αναπτύσσουν συνεργατικές δραστηριότητες και μέσω της συνεργατικής μάθησης, 

της βιωματικότητας, της ανταλλαγής απόψεων να αποκτήσουν και να 
καλλιεργήσουν αναγνωστικές, γλωσσικές, αισθητικές και κοινωνικές δεξιότητες.

• Δημιουργήσουν κείμενο υπηρετώντας τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης σε 
επικοινωνιακό πλαίσιο.

• Εξοικειώνονται με νέους τρόπους οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης.
• Μαθητοκεντρική και ομαδοκεντρική διδασκαλία  (κοινωνική αλληλεπίδραση και  

ανατροφοδότηση των μαθητών )
• Ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σύμφωνα με τις εποικοδομητικές θεωρίες 

μάθησης του γνωστικού εποικοδομισμού (Piaget) και του κοινωνικού 
κονστρουκτιβισμού (Vygotsky) αλλά και την διερευνητική και ανακαλυπτική 
μάθηση (Bruner)

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά σε δραστηριότητες που βασίζονται στην 

αξιοποίηση οπτικοαουστικού υλικού, ηλεκτρονικών πηγών και άρθρων και στοχεύουν στη μελέτη 
των εξεταζόμενων κειμένων τόσο στο επίπεδο του κειμένου όσο και στο επίπεδο των 
εξωκειμενικών και διακειμενικών δεδομένων (παρακειμενικών και εξωκειμενικών στοιχείων, τη
λειτουργία ιστορικών και κοινωνικών φαινομένων αλλά και διαχρονικής εξέτασης). Οι 
δραστηριότητες αυτές ομαδοποιούνται με βάση ένα κεντρικό θέμα που καλείται κάθε ομάδα να 
εξετάσει. Προηγούνται τα θέματα και η περιγραφή του τελικού προϊόντος που καλούνται οι ομάδες 

 
 

να πραγματευτούν και να παραδώσουν. Ακολουθούν οι ηλεκτρονικές πηγές του κειμένου, του 
υπερκειμένου και της αρθογραφίας. Τέλος, παρουσιάζονται οι δραστηριότητες των ομάδων.

Β.1. Θέματα
Η πρώτη ομάδα θα μελετήσει τη δύναμη του έρωτα όπως αυτή καταγράφεται στον 

«Ερωτόκριτο» του Βιτζέντζου Κορνάρου και στην «Ερωφίλη» του Γεωργίου Χορτάτση βάσει 
ερωτημάτων που θα της δοθούν.  

Η δεύτερη ομάδα αυτή θα σχολιάσει τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας, τα στερεότυπα
που τον περιβάλλουν και τις σχέσεις των δυο φύλων στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 
εγγράφονται το αφήγημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η τιμή και το Χρήμα» και το μυθιστόρημα 
του Γρηγορίου Ξενόπουλου «Στέλλα Βιολάντη», και τη μετεξέλιξή τους στη σημερινή εποχή.

Η τρίτη ομάδα θα εξετάσει τη Στέλλα Βιολάντη ως φεμινιστικό σύμβολο από το ομώνυμο 
μυθιστόρημα και το θεατρικό του Ξενόπουλου υπό το πρίσμα της άποψης ότι αποτελεί την πρώτη 
γυναικεία διαμαρτυρία ενάντια στην πατριαρχική εξουσία στην ιστορία της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας. Η αφετηρία του προβληματισμού που της δίνεται είναι η άποψη της κριτικής ότι «το
κοινωνικό κατεστημένο των αρχών του 20ού αιώνα έδωσε στον Γρηγόριο Ξενόπουλο την αφορμή 
να πλάσει μια ξεχωριστή ηρωίδα που εξυψώνεται στα όρια του Ιδανικού, αποτελώντας πρότυπο 
μιας άλλης καλύτερης ζωής για το γυναικείο φύλο. 

Η τέταρτη ομάδα θα σχολιάσει το θεσμό της προίκας, την εμπορευματοποίηση και τις 
μορφές κακοποίησης της γυναίκας στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφονται τα 
ζητήματα αυτά στο αφήγημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η τιμή και το Χρήμα», στο 
μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη  «Φόνισσα» και στην «προίκα» από Τα μυστήρια της 
Κεφαλονιάς του Ανδρέα Λασκαράτου, καθώς και το βαθμό της επιβίωσής τους  στη σημερινή 
εποχή.

Η οδηγία που δίνεται σε όλες τις ομάδες για το τελικό προϊόν έχει ως εξής: Τα 
αποτελέσματα της ομαδικής σας διερεύνησης θα τα αποτυπώσετε σε μία παρουσίαση power
point, προκειμένου να τα ανακοινώσετε στην τάξη σας.  Η παρουσίαση αυτή είναι ανάγκη να 
εμπλουτιστεί με εικόνες, φωτογραφίες, μουσικά βίντεο και συνδέσμους από το διαδίκτυο 
ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της παρουσίασής σας.

Β.2. Ηλεκτρονικές πηγές
• Ο «Ερωτόκριτος» από το θέατρο Ακροπόλ:  http://www.youtube.com/watch?v=IJ-

RTDBzfoM
• Το μελοποιημένο απόσπασμα «Γροικήσατε τον Έρωτα» από τον Ερωτόκριτο του 

Βιτζέντζου Κορνάρου:
• http://www.youtube.com/watch?v=3PLRvdml9AM
• Το μελοποιημένο «Χορικό του έρωτα» από την Ερωφίλη του Γεωργίου Χορτάτση:
• http://www.youtube.com/watch?v=cgHMPtNKW04
• Το απόσπασμα του σχολικού βιβλίου «Η τιμή και   το χρήμα» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη 

από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου:   
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14837/ . Το τραγούδι των 
τίτλων της ταινίας της Τόνιας Μαρκετάκη «Η τιμή και το Χρήμα» που βασίστηκε στο 
αφήγημα του Κ. Θεοτόκη.  http://www.youtube.com/watch?v=WhepZMxNzZg

• Τα αρχαία γνωμικά για τον έρωτα:
http://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=01310.

• Το απόσπασμα από το αφήγημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η τιμή και το Χρήμα» στην 
παρακάτω διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14837/
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• Να κατανοήσουν ότι η λογοτεχνία μπορεί να αναπαράγει αλλά και να τροποποιεί ή 
να ανατρέπει κοινωνικά στερεότυπα. 

• Να ερμηνεύσουν τις παραπάνω επισημάνσεις τους με βάση το χώρο, το χρόνο, την 
ιδεολογία της εποχής και του συγγραφέα, αλλά και του αφηγητή. 

• Να συγκρίνουν δυο και περισσότερα κείμενα, να εντοπίσουν ομοιότητες και 
διαφορές στο χειρισμό του θέματος, έχοντας ως άξονες παρατήρησης υποθέματα του 
κεντρικού θέματος και ως κριτήρια ερμηνείας το χώρο, το χρόνο, την ιδεολογία της 
εποχής και του συγγραφέα.

• Να ανιχνεύσουν κοινωνικά στερεότυπα σε κάθε είδους κείμενο αλλά και να 
ελέγχουν αν το λογοτεχνικό κείμενο τα αναπαράγει ή τα αποτρέπει. 

• Να συνδέσουν τις παραπάνω παρατηρήσεις τους από τα κείμενα με έργα άλλων 
τεχνών αλλά και με την εμπειρία τους από την καθημερινή ζωή.

Α.3. Γραμματισμοί
• Οι μαθητές να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αυθεντικές επικοινωνιακές 

ανάγκες που οι Τ.Π.Ε. δημιουργούν
• Να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής αναζήτησης στο διαδίκτυο και επιλογή 

της κατάλληλης πληροφορίας
• Να αξιοποιήσουν τις διαδικτυακές πηγές αλλά και να εξοικειωθούν με νέους 

ψηφιακούς γραμματισμούς
• Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στον πολιτισμικό και ιδεολογικό 

χρωματισμό του περιβάλλοντος του διαδικτύου (κριτικός γραμματισμός, 
Κουτσογιάννης)

Α.4. Διδακτικές πρακτικές
• Οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο 

στη μαθησιακή διδασκαλία.
• Αναπτύσσουν συνεργατικές δραστηριότητες και μέσω της συνεργατικής μάθησης, 

της βιωματικότητας, της ανταλλαγής απόψεων να αποκτήσουν και να 
καλλιεργήσουν αναγνωστικές, γλωσσικές, αισθητικές και κοινωνικές δεξιότητες.

• Δημιουργήσουν κείμενο υπηρετώντας τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης σε 
επικοινωνιακό πλαίσιο.

• Εξοικειώνονται με νέους τρόπους οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης.
• Μαθητοκεντρική και ομαδοκεντρική διδασκαλία  (κοινωνική αλληλεπίδραση και  

ανατροφοδότηση των μαθητών )
• Ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σύμφωνα με τις εποικοδομητικές θεωρίες 

μάθησης του γνωστικού εποικοδομισμού (Piaget) και του κοινωνικού 
κονστρουκτιβισμού (Vygotsky) αλλά και την διερευνητική και ανακαλυπτική 
μάθηση (Bruner)

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά σε δραστηριότητες που βασίζονται στην 

αξιοποίηση οπτικοαουστικού υλικού, ηλεκτρονικών πηγών και άρθρων και στοχεύουν στη μελέτη 
των εξεταζόμενων κειμένων τόσο στο επίπεδο του κειμένου όσο και στο επίπεδο των 
εξωκειμενικών και διακειμενικών δεδομένων (παρακειμενικών και εξωκειμενικών στοιχείων, τη
λειτουργία ιστορικών και κοινωνικών φαινομένων αλλά και διαχρονικής εξέτασης). Οι 
δραστηριότητες αυτές ομαδοποιούνται με βάση ένα κεντρικό θέμα που καλείται κάθε ομάδα να 
εξετάσει. Προηγούνται τα θέματα και η περιγραφή του τελικού προϊόντος που καλούνται οι ομάδες 

 
 

να πραγματευτούν και να παραδώσουν. Ακολουθούν οι ηλεκτρονικές πηγές του κειμένου, του 
υπερκειμένου και της αρθογραφίας. Τέλος, παρουσιάζονται οι δραστηριότητες των ομάδων.

Β.1. Θέματα
Η πρώτη ομάδα θα μελετήσει τη δύναμη του έρωτα όπως αυτή καταγράφεται στον 

«Ερωτόκριτο» του Βιτζέντζου Κορνάρου και στην «Ερωφίλη» του Γεωργίου Χορτάτση βάσει 
ερωτημάτων που θα της δοθούν.  

Η δεύτερη ομάδα αυτή θα σχολιάσει τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας, τα στερεότυπα
που τον περιβάλλουν και τις σχέσεις των δυο φύλων στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 
εγγράφονται το αφήγημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η τιμή και το Χρήμα» και το μυθιστόρημα 
του Γρηγορίου Ξενόπουλου «Στέλλα Βιολάντη», και τη μετεξέλιξή τους στη σημερινή εποχή.

Η τρίτη ομάδα θα εξετάσει τη Στέλλα Βιολάντη ως φεμινιστικό σύμβολο από το ομώνυμο 
μυθιστόρημα και το θεατρικό του Ξενόπουλου υπό το πρίσμα της άποψης ότι αποτελεί την πρώτη 
γυναικεία διαμαρτυρία ενάντια στην πατριαρχική εξουσία στην ιστορία της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας. Η αφετηρία του προβληματισμού που της δίνεται είναι η άποψη της κριτικής ότι «το
κοινωνικό κατεστημένο των αρχών του 20ού αιώνα έδωσε στον Γρηγόριο Ξενόπουλο την αφορμή 
να πλάσει μια ξεχωριστή ηρωίδα που εξυψώνεται στα όρια του Ιδανικού, αποτελώντας πρότυπο 
μιας άλλης καλύτερης ζωής για το γυναικείο φύλο. 

Η τέταρτη ομάδα θα σχολιάσει το θεσμό της προίκας, την εμπορευματοποίηση και τις 
μορφές κακοποίησης της γυναίκας στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφονται τα 
ζητήματα αυτά στο αφήγημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η τιμή και το Χρήμα», στο 
μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη  «Φόνισσα» και στην «προίκα» από Τα μυστήρια της 
Κεφαλονιάς του Ανδρέα Λασκαράτου, καθώς και το βαθμό της επιβίωσής τους  στη σημερινή 
εποχή.

Η οδηγία που δίνεται σε όλες τις ομάδες για το τελικό προϊόν έχει ως εξής: Τα 
αποτελέσματα της ομαδικής σας διερεύνησης θα τα αποτυπώσετε σε μία παρουσίαση power
point, προκειμένου να τα ανακοινώσετε στην τάξη σας.  Η παρουσίαση αυτή είναι ανάγκη να 
εμπλουτιστεί με εικόνες, φωτογραφίες, μουσικά βίντεο και συνδέσμους από το διαδίκτυο 
ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της παρουσίασής σας.

Β.2. Ηλεκτρονικές πηγές
• Ο «Ερωτόκριτος» από το θέατρο Ακροπόλ:  http://www.youtube.com/watch?v=IJ-

RTDBzfoM
• Το μελοποιημένο απόσπασμα «Γροικήσατε τον Έρωτα» από τον Ερωτόκριτο του 

Βιτζέντζου Κορνάρου:
• http://www.youtube.com/watch?v=3PLRvdml9AM
• Το μελοποιημένο «Χορικό του έρωτα» από την Ερωφίλη του Γεωργίου Χορτάτση:
• http://www.youtube.com/watch?v=cgHMPtNKW04
• Το απόσπασμα του σχολικού βιβλίου «Η τιμή και   το χρήμα» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη 

από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου:   
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14837/ . Το τραγούδι των 
τίτλων της ταινίας της Τόνιας Μαρκετάκη «Η τιμή και το Χρήμα» που βασίστηκε στο 
αφήγημα του Κ. Θεοτόκη.  http://www.youtube.com/watch?v=WhepZMxNzZg

• Τα αρχαία γνωμικά για τον έρωτα:
http://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=01310.

• Το απόσπασμα από το αφήγημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η τιμή και το Χρήμα» στην 
παρακάτω διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14837/

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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• Το απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου «Στέλλα Βιολάντη» στην 
παρακάτω διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14830/

• Το άρθρο της Άννας Ιωαννίδου «Γυναικεία εργασία, διακρίσεις και κοινωνικά στερεότυπα:
http://www.apostaktirio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1195:2011-
10-27-23-05-47&catid=44:2010-05-30-21-51-25&Itemid=59. Το άρθρο της Χριστίνας 
Κουλούρη «Εικόνες της σύγχρονης γυναίκας»:
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=134905

• Η ιστορία του διεθνούς φεμινιστικού κινήματος: 
http://feminist.net.tripod.com/feminism.html

• Η ιστορία του ελληνικού φεμινιστικού κινήματος:
https://christiannaloupa.wordpress.com/2010/02/21/to-
%CF%86%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9
%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7/

• Το μουσείο Ξενόπουλου: http://www.zakynthos-net.gr/xenopoulos/. Το αρχείο εθνικού 
θεάτρου: http://www.nt-archive.gr/playDetails.aspx?playID=878

• Το ηχογραφημένο βίντεο από την παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «Η 
απόφαση του Παναγή να κλείσει τη Στέλλα στη σοφίτα»:
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-
GR&page=2&production=5611&mode=27&item=7325

• Το απόσπασμα «Μαρία και Στέλλα» από το μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου 
«Στέλλα Βιολάντη» στην παρακάτω διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14830/

• To δραματοποιημένο απόσπασμα από την τελευταία πράξη της θεατρικής του διασκευής σε 
ραδιοφωνική εκπομπή στην παρακάτω διεύθυνση του youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=A1_TM89cTbM

• Το αρχείο του Κρατικού Θεάτρου: http://www.nt-
archive.gr/playMaterial.aspx?playID=878#publications

• «Η γυναίκα στην τέχνη» της Ανθούλας Δανιήλ: http://www.diastixo.gr/arthra/874-ginaika-
texni

• Το απόσπασμα [Δουλευτάδες κι οι δυο, ποιόνε έχουμε ανάγκη;] από το αφήγημα του 
Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η τιμή και το Χρήμα» στην παρακάτω διεύθυνση του ψηφιακού 
σχολείου: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14837/

• Την τρίτη παράγραφο από το απόσπασμα [1. ΚΟΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ],                 κεφ. Α΄ και 
στο απόσπασμα [2. ΝΑ ΜΗ ΣΩΣΟΥΝ], κεφ. Β' από το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη  «Φόνισσα» στην παρακάτω διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου:  
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14820/

• Το απόσπασμα «Η προίκα» από Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς του Ανδρέα Λασκαράτου 
στην παρακάτω διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6369/

Β.3. Δραστηριότητες
Β.3.1. Ομάδα Α΄
H A΄ομάδα καλείται να μελετήσει τη λειτουργία της λυτρωτικής και μεταμορφωτικής

δύναμης του έρωτα στον «Ερωτόκριτο», στην «Ερωφίλη» και στην «Τιμή και το Χρήμα»
ξεχωριστά αλλά και συγκριτικά μεταξύ τους (ομοιότητες και διαφορές), με την επισήμανση ότι ο 

 
 

έρωτας μπορεί να λειτουργήσει τόσο λυτρωτικά όσο και καταδυναστευτικά (τυραννικά, 
βασανιστικά).  Στη συνέχεια να μελετήσει τα αρχαία γνωμικά για τον έρωτα και να προβληματιστεί
για το ποια από αυτά συνάδουν με την περιγραφή του ερωτικού βιώματος στον «Ερωτόκριτο» και 
ποια στην «Τιμή και το Χρήμα», και τέλος, ποια με το ερωτικό πνεύμα της σημερινής εποχής.  
Τέλος, να συμπεριλάβει τα γνωμικά και την αντιστοίχησή τους με τα δύο κείμενα και την εποχή 
μας στο αρχείο της παρουσίασής της, και να αιτιολογήσει την απάντησή της.

Β.3.2.  Ομάδα Β΄
Σύμφωνα με την κριτική οι δυο γυναικείες μορφές της «Στέλλας Βιολάντη» και της «Τιμής 

και το Χρήμα» (Ρήνη, Στέλλα Βιολάντη) έρχονται σε σύγκρουση με καθιερωμένες αξίες και σπάνε 
τα δεσμά της εποχής τους.  «Τινάζοντας από πάνω της όλες τις κοινωνικές προκαταλήψεις η Ρήνη 
απελευθερώνεται κοινωνικά και ηθικά» (Γ. Παγανός). Η Β΄ ομάδα καλείται να επιβεβαιώσει τις 
παραπάνω απόψεις με αναφορές στα δύο έργα, να διερευνήσει τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στις δύο 
ηρωίδες.  Επίσης, αφού μελετήσει το άρθρο της Άννας Ιωαννίδου «Γυναικεία εργασία, διακρίσεις 
και κοινωνικά στερεότυπα»  και το άρθρο της Χριστίνας Κουλούρη «Εικόνες της σύγχρονης 
γυναίκας» να προβληματιστεί για το αν υπάρχουν κοινά γυναικεία στερεότυπα ανάμεσα στα 
προτεινόμενα έργα και τη σημερινή εποχή, και για την ιστορική τους εξέλιξή, την διατήρησή τους 
σε μια μεταλλαγμένη μορφή ή την απαλοιφή τους από τον κοινωνικό ιστό.  Τέλος, να αναζητήσει
στο διαδίκτυο και να καταγράψει τους σημαντικότερους σταθμούς της ιστορίας του φεμινιστικού 
κινήματος.

Β.3.3.  Ομάδα Γ΄
Η Γ΄ομάδα αφού διαβάσει το σημείωμα του συγγραφέα από το πρώτο πρόγραμμα της 

θεατρικής παράστασης της «Στέλλας Βιολάντη» και τον επίλογο του έργου από τον συγγραφέα στο 
δημοσίευμα της Νέας Εστίας  από το αρχείο του Κρατικού Θεάτρου καλείται να προβληματιστεί 
για το από πού άντλησε ο συγγραφέας του υλικό του, για τη δομή της πατριαρχικής οικογένειας 
από το 19ο  αι. έως τις αρχές του 20ουαι., για τη Στέλλα Βιολάντη ως διαχρονικό πρότυπο γυναικείας
χειραφέτησης, και για την μεγάλη επιτυχία του έργου στην εποχή του αλλά και μεταγενέστερα. 
Τέλος, αφού διαβάσει το άρθρο «Η γυναίκα στην τέχνη» της Ανθούλας Δανιήλ να συμπεριλάβει 
στο αρχείο της τις γυναικείες μορφές στις οποίες αναφέρεται είτε από την αρχαία ελληνική 
γραμματεία και τη νεοελληνική λογοτεχνία, είτε από το θέατρο είτε από τον παγκόσμιο 
κινηματογράφο, και να παρουσιάσει τον συμβολισμό τους.

Β.3.4.  Ομάδα Δ΄
Η Δ΄ ομάδα καλείται να προβληματιστεί για το θεσμό της προίκας και την 

εμπορευματοποίηση της γυναίκας και να εξετάσει συγκριτικά τα αποσπάσματα από την «Τιμή και 
το Χρήμα» και την «Προίκα».  Επίσης, να ανιχνεύσει μορφές κακοποίησης της γυναίκας στη
«Φόνισσα» και στην «Προίκα» και να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προίκας και
διερευνώντας ιστορικά και κοινωνικά το θέμα.  Τέλος να καταγράψει σε γραφήματα του excel τα 
στατιστικά στοιχεία από την σύγχρονη εποχή για την κακοποίηση της γυναίκας από το άρθρο του 
έθνους με τίτλο «Ο χάρτης της κακοποίησης των γυναικών στην Ελλάδα» και να προτείνει λύσεις 
για την εξάλειψη του φαινομένου.

Γ.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με κριτήρια: α) την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, β) την ενεργή συμμετοχή τους στη 
διεκπεραίωσή της με πνεύμα συνεργασίας κι ομαδικότητας, γ) την ουσιαστική επικοινωνία τους με 
το κείμενο στη βάση των τριών φάσεων του ερμηνευτικού κύκλου –της κατανόησης, της 
αιτιολόγησης, της εφαρμογής- και των παρακειμενικών, εξωκειμενικών και διακειμενικών
στοιχείων του, δ) την κατανόηση κι ερμηνεία των νοημάτων του και ε) την επίδοσή τους σε 
διάλογο μ’ αυτά και την κριτική αντιμετώπισή τους, τα αποτελέσματα της διδακτικής πρότασης 
κρίνονται από ικανοποιητικά έως εντυπωσιακά ανάλογα με τη δυναμική της ομάδας και πέραν των 
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• Το απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου «Στέλλα Βιολάντη» στην 
παρακάτω διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14830/

• Το άρθρο της Άννας Ιωαννίδου «Γυναικεία εργασία, διακρίσεις και κοινωνικά στερεότυπα:
http://www.apostaktirio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1195:2011-
10-27-23-05-47&catid=44:2010-05-30-21-51-25&Itemid=59. Το άρθρο της Χριστίνας 
Κουλούρη «Εικόνες της σύγχρονης γυναίκας»:
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=134905

• Η ιστορία του διεθνούς φεμινιστικού κινήματος: 
http://feminist.net.tripod.com/feminism.html

• Η ιστορία του ελληνικού φεμινιστικού κινήματος:
https://christiannaloupa.wordpress.com/2010/02/21/to-
%CF%86%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9
%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7/

• Το μουσείο Ξενόπουλου: http://www.zakynthos-net.gr/xenopoulos/. Το αρχείο εθνικού 
θεάτρου: http://www.nt-archive.gr/playDetails.aspx?playID=878

• Το ηχογραφημένο βίντεο από την παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «Η 
απόφαση του Παναγή να κλείσει τη Στέλλα στη σοφίτα»:
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-
GR&page=2&production=5611&mode=27&item=7325

• Το απόσπασμα «Μαρία και Στέλλα» από το μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου 
«Στέλλα Βιολάντη» στην παρακάτω διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14830/

• To δραματοποιημένο απόσπασμα από την τελευταία πράξη της θεατρικής του διασκευής σε 
ραδιοφωνική εκπομπή στην παρακάτω διεύθυνση του youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=A1_TM89cTbM

• Το αρχείο του Κρατικού Θεάτρου: http://www.nt-
archive.gr/playMaterial.aspx?playID=878#publications

• «Η γυναίκα στην τέχνη» της Ανθούλας Δανιήλ: http://www.diastixo.gr/arthra/874-ginaika-
texni

• Το απόσπασμα [Δουλευτάδες κι οι δυο, ποιόνε έχουμε ανάγκη;] από το αφήγημα του 
Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Η τιμή και το Χρήμα» στην παρακάτω διεύθυνση του ψηφιακού 
σχολείου: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14837/

• Την τρίτη παράγραφο από το απόσπασμα [1. ΚΟΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ],                 κεφ. Α΄ και 
στο απόσπασμα [2. ΝΑ ΜΗ ΣΩΣΟΥΝ], κεφ. Β' από το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη  «Φόνισσα» στην παρακάτω διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου:  
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3561,14820/

• Το απόσπασμα «Η προίκα» από Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς του Ανδρέα Λασκαράτου 
στην παρακάτω διεύθυνση του ψηφιακού σχολείου: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1916,6369/

Β.3. Δραστηριότητες
Β.3.1. Ομάδα Α΄
H A΄ομάδα καλείται να μελετήσει τη λειτουργία της λυτρωτικής και μεταμορφωτικής

δύναμης του έρωτα στον «Ερωτόκριτο», στην «Ερωφίλη» και στην «Τιμή και το Χρήμα»
ξεχωριστά αλλά και συγκριτικά μεταξύ τους (ομοιότητες και διαφορές), με την επισήμανση ότι ο 

 
 

έρωτας μπορεί να λειτουργήσει τόσο λυτρωτικά όσο και καταδυναστευτικά (τυραννικά, 
βασανιστικά).  Στη συνέχεια να μελετήσει τα αρχαία γνωμικά για τον έρωτα και να προβληματιστεί
για το ποια από αυτά συνάδουν με την περιγραφή του ερωτικού βιώματος στον «Ερωτόκριτο» και 
ποια στην «Τιμή και το Χρήμα», και τέλος, ποια με το ερωτικό πνεύμα της σημερινής εποχής.  
Τέλος, να συμπεριλάβει τα γνωμικά και την αντιστοίχησή τους με τα δύο κείμενα και την εποχή 
μας στο αρχείο της παρουσίασής της, και να αιτιολογήσει την απάντησή της.

Β.3.2.  Ομάδα Β΄
Σύμφωνα με την κριτική οι δυο γυναικείες μορφές της «Στέλλας Βιολάντη» και της «Τιμής 

και το Χρήμα» (Ρήνη, Στέλλα Βιολάντη) έρχονται σε σύγκρουση με καθιερωμένες αξίες και σπάνε 
τα δεσμά της εποχής τους.  «Τινάζοντας από πάνω της όλες τις κοινωνικές προκαταλήψεις η Ρήνη 
απελευθερώνεται κοινωνικά και ηθικά» (Γ. Παγανός). Η Β΄ ομάδα καλείται να επιβεβαιώσει τις 
παραπάνω απόψεις με αναφορές στα δύο έργα, να διερευνήσει τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στις δύο 
ηρωίδες.  Επίσης, αφού μελετήσει το άρθρο της Άννας Ιωαννίδου «Γυναικεία εργασία, διακρίσεις 
και κοινωνικά στερεότυπα»  και το άρθρο της Χριστίνας Κουλούρη «Εικόνες της σύγχρονης 
γυναίκας» να προβληματιστεί για το αν υπάρχουν κοινά γυναικεία στερεότυπα ανάμεσα στα 
προτεινόμενα έργα και τη σημερινή εποχή, και για την ιστορική τους εξέλιξή, την διατήρησή τους 
σε μια μεταλλαγμένη μορφή ή την απαλοιφή τους από τον κοινωνικό ιστό.  Τέλος, να αναζητήσει
στο διαδίκτυο και να καταγράψει τους σημαντικότερους σταθμούς της ιστορίας του φεμινιστικού 
κινήματος.

Β.3.3.  Ομάδα Γ΄
Η Γ΄ομάδα αφού διαβάσει το σημείωμα του συγγραφέα από το πρώτο πρόγραμμα της 

θεατρικής παράστασης της «Στέλλας Βιολάντη» και τον επίλογο του έργου από τον συγγραφέα στο 
δημοσίευμα της Νέας Εστίας  από το αρχείο του Κρατικού Θεάτρου καλείται να προβληματιστεί 
για το από πού άντλησε ο συγγραφέας του υλικό του, για τη δομή της πατριαρχικής οικογένειας 
από το 19ο  αι. έως τις αρχές του 20ουαι., για τη Στέλλα Βιολάντη ως διαχρονικό πρότυπο γυναικείας
χειραφέτησης, και για την μεγάλη επιτυχία του έργου στην εποχή του αλλά και μεταγενέστερα. 
Τέλος, αφού διαβάσει το άρθρο «Η γυναίκα στην τέχνη» της Ανθούλας Δανιήλ να συμπεριλάβει 
στο αρχείο της τις γυναικείες μορφές στις οποίες αναφέρεται είτε από την αρχαία ελληνική 
γραμματεία και τη νεοελληνική λογοτεχνία, είτε από το θέατρο είτε από τον παγκόσμιο 
κινηματογράφο, και να παρουσιάσει τον συμβολισμό τους.

Β.3.4.  Ομάδα Δ΄
Η Δ΄ ομάδα καλείται να προβληματιστεί για το θεσμό της προίκας και την 

εμπορευματοποίηση της γυναίκας και να εξετάσει συγκριτικά τα αποσπάσματα από την «Τιμή και 
το Χρήμα» και την «Προίκα».  Επίσης, να ανιχνεύσει μορφές κακοποίησης της γυναίκας στη
«Φόνισσα» και στην «Προίκα» και να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προίκας και
διερευνώντας ιστορικά και κοινωνικά το θέμα.  Τέλος να καταγράψει σε γραφήματα του excel τα 
στατιστικά στοιχεία από την σύγχρονη εποχή για την κακοποίηση της γυναίκας από το άρθρο του 
έθνους με τίτλο «Ο χάρτης της κακοποίησης των γυναικών στην Ελλάδα» και να προτείνει λύσεις 
για την εξάλειψη του φαινομένου.

Γ.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με κριτήρια: α) την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, β) την ενεργή συμμετοχή τους στη 
διεκπεραίωσή της με πνεύμα συνεργασίας κι ομαδικότητας, γ) την ουσιαστική επικοινωνία τους με 
το κείμενο στη βάση των τριών φάσεων του ερμηνευτικού κύκλου –της κατανόησης, της 
αιτιολόγησης, της εφαρμογής- και των παρακειμενικών, εξωκειμενικών και διακειμενικών
στοιχείων του, δ) την κατανόηση κι ερμηνεία των νοημάτων του και ε) την επίδοσή τους σε 
διάλογο μ’ αυτά και την κριτική αντιμετώπισή τους, τα αποτελέσματα της διδακτικής πρότασης 
κρίνονται από ικανοποιητικά έως εντυπωσιακά ανάλογα με τη δυναμική της ομάδας και πέραν των 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

192
 

 

αρχικών μας προσδοκιών λόγω της εσκεμμένης πληθωρικής διατύπωσης των ερωτημάτων εν είδει 
καταιγισμού ιδεών.  Αν και δεν εξετάστηκαν όλα τα ζητούμενα ενδελεχώς ή δεν ολοκληρώθηκαν, 
εντούτοις αποτέλεσαν για όλες τις ομάδες ερεθίσματα ή εναύσματα δημιουργίας πολυτροπικών 
κειμένων υψηλής αισθητικής ποιότητας και αλληλοδιδακτικής αποτελεσματικότητας.  Επίσης η 
ετεροαξιολόγηση των τελικών προϊόντων κατά την παρουσίασή τους με θερμά χειροκροτήματα ή 
γόνιμη κριτική λειτούργησε θετικά προς την κατεύθυνση της αλληλοτροφοδότησης και του υγιούς 
συναγωνισμού.  Η προθυμία των περισσότερων ομάδων να συνεχίσουν την ομαδική διερεύνηση 
των θεμάτων τους εκτός σχολικού χρόνου με διορθώσεις, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις λόγω 
μη επαρκούς χρόνου συνέβαλε στην βελτίωση του αρχείου που επεξεργάστηκαν στο εργαστήριο 
της πληροφορικής και στην επιτυχημένη παρουσίασή του. Τέλος, η αξιολόγηση των μαθητών με 
βάση την επάρκεια στην ανεύρεση-συλλογή στοιχείων, τη σύνταξη του κειμένου, την ακρίβεια στις 
απαντήσεις τους και τον τρόπο παρουσίασης κυμάνθηκε στην κλίμακα του 20 από 17 έως 20, αν 
και τα ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης είναι μάλλον ανεπαρκή για να  περιγράψουν τον ενεργητικό 
τους ρόλο στην ομαδική προσπάθεια.

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τι είναι τελικά η λογοτεχνία; Κοινωνικό αντικείμενο αναφοράς, κατοπτρισμός, παιχνίδι 

πάνω στην ιδεολογία (Τ. Eagleton), προσπάθεια  των  ανθρώπων   να  κατανοήσουν  την  
κοινωνική  τους εμπειρία (John Hall), ένας διαμορφωτικός παράγοντας της κοινωνίας (H. R. Jauss), 
ένα μέσο της επικοινωνίας στο οποίο ο άνθρωπος εκδηλώνει τη μυθοπλαστική του ικανότητα, 
δηλαδή ένας «ως εάν» κόσμος (W. Iser) ή μια πηγή ανθρωπολογικών πληροφοριών; Στη σχολή της 
Κωνστάντζας η διαμετρικού τύπου αντίθεση μυθοπλασίας και πραγματικότητας χάνει τα 
δικαιώματά της:  «Αντί να είναι απλώς το αντίθετό της, η μυθοπλασία μας κοινοποιεί κάτι για την 
πραγματικότητα» (Ιser W., 1976, σ. 88).  «τούτο καθίσταται δυνατόν, στο βαθμό που η αισθητική 
εμπειρία δεν χρειάζεται να κατασκευάσει έναν ιδιαίτερο κόσμο, αλλά συνιστά τον ορίζοντα που 
μας αποκαλύπτει το νόημα του κόσμου από τη σκοπιά του άλλου» (Jauss H. R., 1995, σ. 106).

Στη δικιά μας περίπτωση, ο άλλος είναι ο μαθητής-αναγνώστης που καλείται μαζί με 
άλλους μαθητές αναγνώστες στο πλαίσιο μιας ομαδοσυνεργατικής έρευνας και με την χρήση των 
ΤΠΕ να αποκαλύψει τη διαλεκτική που αναπτύσσεται ανάμεσα σε σπουδαία έργα της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας μεταξύ τους αλλά και με την εποχή που τα γέννησε και στη συνέχεια να προβάλλουν 
αυτό το νόημα στη σύγχρονη εποχή υπό το πρίσμα της ιστορικής γνώσης και των κοινωνικών 
στόχων που εντωμεταξύ έχουν κατακτηθεί μεταφέροντας τη λογοτεχνική μορφή σε ένα χώρο όπου 
η αντιδιαλεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο «μέσα» και στο «έξω», στο υποκειμενικό και το 
αντικειμενικό, το «αισθητικό» και το «κοινωνικό», το «ατομικό», το «διαχρονικό» και το «τυπικό» 
ή στατικό/συγχρονικό αίρεται με έναν τρόπο αρκετά ικανοποιητικό –έστω και πρόσκαιρο- για τις 
απαιτήσεις των διδακτικών στόχων του μαθήματος της νεοελληνικής λογοτεχνίας στη μέση 
Εκπαίδευση.
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Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Περίληψη
Η δημιουργία αντικειμένων μάθησης από λίγους και η χρήση τους από πολλούς, μειώνει το 

κόστος ανάπτυξής τους καθώς και την ανθρώπινη προσπάθεια. Τα μέλη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν από τα διαθέσιμα αντικείμενα, εκείνα που έχουν 
υψηλή ποιότητα και ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης. Για το σκοπό αυτό έχουν 
αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα, τα οποία θέτουν κανόνες σχετικά με την δόμηση των αντικειμένων 
μάθησης ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από εκπαιδευόμενους, 
εκπαιδευτές και προγράμματα υπολογιστών. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται, κατόπιν 
βιβλιογραφικής μελέτης, το πρότυπο μεταδεδομένων αντικειμένων μάθησης του Ινστιτούτου 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 
πολυτμηματικό ανοικτό πρότυπο για τη δόμηση αντικειμένων μάθησης, το οποίο έχει υιοθετηθεί 
από πολλούς οργανισμούς και ινστιτούτα που ασχολούνται με τη δημιουργία και τη διατήρηση 
αντικειμένων μάθησης. Στόχος του άρθρου είναι η παρουσίαση του εν λόγω προτύπου το οποίο, αν 
υιοθετηθεί, μπορεί να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική εμπειρία, εφόσον υποστηρίζει τον εύκολο 
εντοπισμό και την επαναχρησιμοποίηση έγκυρων και αξιόπιστων αντικειμένων μάθησης.

Λέξεις κλειδιά: αντικείμενα μάθησης, μεταδεδομένα, πρότυπο, δεξαμενές.

1  Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον ορισμό του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)), ένα αντικείμενο μάθησης (learning
object) είναι μία οντότητα, ψηφιακή ή όχι, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί 
ή να γίνει σημείο αναφοράς στη μάθηση που υποστηρίζεται από την τεχνολογία (Hodgins, Duval, 
2002). Ως αντικείμενο μάθησης μπορεί να θεωρηθεί το υλικό μιας διάλεξης, ένα εγχειρίδιο, μια 
παρουσίαση ή ένα διαγώνισμα. Οι ψηφιακές εκδοχές των αντικειμένων αυτών, μαζί με εικονικά 
πειράματα, προσομοιώσεις, βιντεοπαιχνίδια και άλλα ψηφιακά αντικείμενα, έρχονται να 
εμπλουτίσουν την ευρεία γκάμα των αντικειμένων μάθησης (Del Blanco et al., 2013). Ο ερχομός 
του Διαδικτύου και η ενσωμάτωση των εφαρμογών του Παγκόσμιου Ιστού στη μαθησιακή
διαδικασία έχουν οδηγήσει στην επικράτηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Ιδιαίτερη μνεία 
θα πρέπει να γίνει στα ψηφιακά παιχνίδια, τα οποία στη διεθνή ορολογία είναι γνωστά ως serious
games, και των οποίων η εκπαιδευτική αξία έχει διεθνώς αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια 
(Hendrix et al., 2012).

Υπάρχει μία τεράστια ποσότητα αντικειμένων μάθησης κάθε είδους, που εξυπηρετούν τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων στα πλαίσια της εξ αποστάσεως αλλά 
και της δια ζώσης εκπαίδευσης. Κρίσιμο ζητούμενο είναι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των 
αντικειμένων μάθησης. Με άλλα λόγια, θέλουμε να δημιουργούνται μία φορά από λίγους και να 
χρησιμοποιούνται πολλές φορές από πολλούς, σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Με 
αυτόν τον τρόπο, μειώνεται σημαντικά τόσο η ανθρώπινη προσπάθεια όσο και το κόστος 
παραγωγής των εκπαιδευτικών συστημάτων. Επιπλέον, αποφεύγεται το φαινόμενο της επανάληψης 
των πληροφοριών.

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιαστεί, κατόπιν βιβλιογραφικής μελέτης, το πιο 
διαδεδομένο πρότυπο δόμησης αντικειμένων μάθησης, το πρότυπο μεταδεδομένων αντικειμένων 

μάθησης του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ Learning Object
Metadata (LOM)). Η εκπαιδευτική αξία του προτύπου είναι μεγάλη, δεδομένου ότι η υιοθέτησή του
οδηγεί στη διευκόλυνση της αναζήτηση αντικειμένων μάθησης τόσο από ανθρώπους όσο και από 
μηχανές και στην ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησής τους, αρκεί αυτά να είναι συγκεντρωμένα 
σε δεξαμενές αντικειμένων μάθησης (Neven, Duval, 2002).

Πρόκειται για ένα ανοικτό πρότυπο, το οποίο απολαμβάνει διεθνούς αναγνώρισης από τις 
απαρχές της δημιουργίας του. Το πρώτο του τμήμα (IEEE 1484.12.1-2002, Learning Object
Metadata Standard: LOMV1.0 Base Schema) κυκλοφόρησε το 2002. Προσδιορίζει το συντακτικό 
και τη σημασιολογία των αντικειμένων μάθησης και καθορίζει τα χαρακτηριστικά ενός 
αντικειμένου μάθησης τα οποία απαιτούνται ώστε να το περιγράψουν επαρκώς. Ο σχεδιασμός και 
η ανάπτυξή του βασίστηκε στα ερευνητικά έργα ARIADNE1 και IMS2, ενώ παράλληλα 
αξιοποιήθηκε η εργασία που έγινε από την ομάδα του Dublin Core πάνω στα μεταδεδομένα 
(Hodgins, Duval, 2002). Μεταγενέστερα τμήματα του προτύπου εστιάζουν στην αποσαφήνιση των 
δεσμών του μοντέλου. Το πρότυπο IEEE 1484.12.3 εκδόθηκε το 2005 και προσδιορίζει τον τρόπο 
με τον οποίο εγγραφές μεταδεδομένων αντικειμένων μάθησης μπορούν να εκφραστούν σε XML.
Ακολούθησε το προσχέδιο IEEE 1484.12.4, το οποίο προσδιορίζει τον τρόπο έκφρασης των
εγγραφών σε RDF (Barker, 2005).

2  Δεξαμενές αντικειμένων μάθησης και μεταδεδομένα
Τα αντικείμενα μάθησης διατηρούνται σε δεξαμενές αντικειμένων μάθησης (learning object

repositories), οι οποίες είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες για να αποθηκεύουν εκπαιδευτικό 
υλικό. Μία τέτοια δεξαμενή μπορεί να παρομοιαστεί με μία ψηφιακή βιβλιοθήκη, η οποία παρέχει 
όχι μόνο αντικείμενα μάθησης που μπορεί κανείς εύκολα να ανακαλύψει και να αποκτήσει, αλλά 
και πληροφορίες σχετικά με αυτά. Ο βασικός σκοπός της δημιουργίας και διατήρησης τέτοιων 
δεξαμενών είναι να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες θα είναι σε θέση να επιλέξουν από μία ομάδα 
παρόμοιων αντικειμένων, εκείνα τα οποία πραγματικά ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Ένα 
σημαντικό θέμα που εγείρεται είναι η παροχή πληροφοριών και εγγυήσεων σχετικά με την 
ποιότητα των διαθέσιμων αντικειμένων μάθησης (Pons et al., 2012; Vargo et al., 2003).

Η έννοια των μεταδεδομένων (metadata) εισήχθηκε με σκοπό την καταγραφή των 
χαρακτηριστικών των αντικειμένων μάθησης. Κάθε αντικείμενο μάθησης διαθέτει μία σειρά από 
χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να το προσδιορίσουν και να το περιγράψουν πλήρως, όπως το 
περιεχόμενο, τη μορφή, τη δομή των δεδομένων και το σκοπό της δημιουργίας του. Θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι τα μεταδεδομένα είναι μία ομάδα από δομημένες πληροφορίες που 
αφορούν σε ένα αντικείμενο. Με άλλα λόγια, τα μεταδεδομένα είναι «πληροφορίες για τις 
πληροφορίες» ή «δεδομένα για τα δεδομένα» (Al-Khalifa, Davis, 2006). Βασικός σκοπός της 
δημιουργίας μεταδεδομένων αντικειμένων μάθησης (Learning Object Metadata (LOM)) είναι η 
εξασφάλιση καλά δομημένων περιγραφών των αντικειμένων μάθησης. Αυτές οι περιγραφές μπορεί 
να βοηθήσουν τους χρήστες να αναπτύξουν, να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν, να συνδυάσουν και
να χρησιμοποιήσουν αντικείμενα μάθησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Η σωστή 
περιγραφή των αντικειμένων μάθησης και η επιλογή του κατάλληλου λεξιλογίου για την περιγραφή 
τους είναι μείζονος σημασίας. Στην πραγματικότητα, ο τρόπος με τον οποίο τα αντικείμενα 
μάθησης περιγράφονται, αντικατοπτρίζει την οργάνωση και τη δόμηση της πληροφορίας, 
επηρεάζει τη διαχείρισής τους, διευκολύνει ή όχι την εύρεσή τους από άτομα ή μηχανές και 
προάγει ή όχι τη διαλειτουργικότητά τους (Del Blanco et al., 2013; Hendrix et al., 2012).

Η ανάπτυξη προτύπων και προδιαγραφών μεταδεδομένων αντικειμένων μάθησης έχει σα 
στόχο την παροχή κανόνων σχετικά με την δόμηση των μεταδεδομένων, που θα οδηγήσει στη 
διευκόλυνση της διαχείρισης, της αναζήτησης και της ανάκτησης αντικειμένων μάθησης. Τα 
αντικείμενα μάθησης επιτρέπουν το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών 
από το ένα σύστημα στο άλλο. Διάφοροι οργανισμοί έχουν εμπλακεί στη δημιουργία προτύπων 
μεταδεδομένων για την εκπαίδευση, όπως ο ADL, ο AICC, ο ARIADNE, ο CEN/ISSSS, ο WS-LT,
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Περίληψη
Η δημιουργία αντικειμένων μάθησης από λίγους και η χρήση τους από πολλούς, μειώνει το 

κόστος ανάπτυξής τους καθώς και την ανθρώπινη προσπάθεια. Τα μέλη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν από τα διαθέσιμα αντικείμενα, εκείνα που έχουν 
υψηλή ποιότητα και ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης. Για το σκοπό αυτό έχουν 
αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα, τα οποία θέτουν κανόνες σχετικά με την δόμηση των αντικειμένων 
μάθησης ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από εκπαιδευόμενους, 
εκπαιδευτές και προγράμματα υπολογιστών. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται, κατόπιν 
βιβλιογραφικής μελέτης, το πρότυπο μεταδεδομένων αντικειμένων μάθησης του Ινστιτούτου 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 
πολυτμηματικό ανοικτό πρότυπο για τη δόμηση αντικειμένων μάθησης, το οποίο έχει υιοθετηθεί 
από πολλούς οργανισμούς και ινστιτούτα που ασχολούνται με τη δημιουργία και τη διατήρηση 
αντικειμένων μάθησης. Στόχος του άρθρου είναι η παρουσίαση του εν λόγω προτύπου το οποίο, αν 
υιοθετηθεί, μπορεί να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική εμπειρία, εφόσον υποστηρίζει τον εύκολο 
εντοπισμό και την επαναχρησιμοποίηση έγκυρων και αξιόπιστων αντικειμένων μάθησης.

Λέξεις κλειδιά: αντικείμενα μάθησης, μεταδεδομένα, πρότυπο, δεξαμενές.

1  Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον ορισμό του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)), ένα αντικείμενο μάθησης (learning
object) είναι μία οντότητα, ψηφιακή ή όχι, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί 
ή να γίνει σημείο αναφοράς στη μάθηση που υποστηρίζεται από την τεχνολογία (Hodgins, Duval, 
2002). Ως αντικείμενο μάθησης μπορεί να θεωρηθεί το υλικό μιας διάλεξης, ένα εγχειρίδιο, μια 
παρουσίαση ή ένα διαγώνισμα. Οι ψηφιακές εκδοχές των αντικειμένων αυτών, μαζί με εικονικά 
πειράματα, προσομοιώσεις, βιντεοπαιχνίδια και άλλα ψηφιακά αντικείμενα, έρχονται να 
εμπλουτίσουν την ευρεία γκάμα των αντικειμένων μάθησης (Del Blanco et al., 2013). Ο ερχομός 
του Διαδικτύου και η ενσωμάτωση των εφαρμογών του Παγκόσμιου Ιστού στη μαθησιακή
διαδικασία έχουν οδηγήσει στην επικράτηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Ιδιαίτερη μνεία 
θα πρέπει να γίνει στα ψηφιακά παιχνίδια, τα οποία στη διεθνή ορολογία είναι γνωστά ως serious
games, και των οποίων η εκπαιδευτική αξία έχει διεθνώς αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια 
(Hendrix et al., 2012).

Υπάρχει μία τεράστια ποσότητα αντικειμένων μάθησης κάθε είδους, που εξυπηρετούν τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων στα πλαίσια της εξ αποστάσεως αλλά 
και της δια ζώσης εκπαίδευσης. Κρίσιμο ζητούμενο είναι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των 
αντικειμένων μάθησης. Με άλλα λόγια, θέλουμε να δημιουργούνται μία φορά από λίγους και να 
χρησιμοποιούνται πολλές φορές από πολλούς, σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Με 
αυτόν τον τρόπο, μειώνεται σημαντικά τόσο η ανθρώπινη προσπάθεια όσο και το κόστος 
παραγωγής των εκπαιδευτικών συστημάτων. Επιπλέον, αποφεύγεται το φαινόμενο της επανάληψης 
των πληροφοριών.

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιαστεί, κατόπιν βιβλιογραφικής μελέτης, το πιο 
διαδεδομένο πρότυπο δόμησης αντικειμένων μάθησης, το πρότυπο μεταδεδομένων αντικειμένων 

μάθησης του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ Learning Object
Metadata (LOM)). Η εκπαιδευτική αξία του προτύπου είναι μεγάλη, δεδομένου ότι η υιοθέτησή του
οδηγεί στη διευκόλυνση της αναζήτηση αντικειμένων μάθησης τόσο από ανθρώπους όσο και από 
μηχανές και στην ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησής τους, αρκεί αυτά να είναι συγκεντρωμένα 
σε δεξαμενές αντικειμένων μάθησης (Neven, Duval, 2002).

Πρόκειται για ένα ανοικτό πρότυπο, το οποίο απολαμβάνει διεθνούς αναγνώρισης από τις 
απαρχές της δημιουργίας του. Το πρώτο του τμήμα (IEEE 1484.12.1-2002, Learning Object
Metadata Standard: LOMV1.0 Base Schema) κυκλοφόρησε το 2002. Προσδιορίζει το συντακτικό 
και τη σημασιολογία των αντικειμένων μάθησης και καθορίζει τα χαρακτηριστικά ενός 
αντικειμένου μάθησης τα οποία απαιτούνται ώστε να το περιγράψουν επαρκώς. Ο σχεδιασμός και 
η ανάπτυξή του βασίστηκε στα ερευνητικά έργα ARIADNE1 και IMS2, ενώ παράλληλα 
αξιοποιήθηκε η εργασία που έγινε από την ομάδα του Dublin Core πάνω στα μεταδεδομένα 
(Hodgins, Duval, 2002). Μεταγενέστερα τμήματα του προτύπου εστιάζουν στην αποσαφήνιση των 
δεσμών του μοντέλου. Το πρότυπο IEEE 1484.12.3 εκδόθηκε το 2005 και προσδιορίζει τον τρόπο 
με τον οποίο εγγραφές μεταδεδομένων αντικειμένων μάθησης μπορούν να εκφραστούν σε XML.
Ακολούθησε το προσχέδιο IEEE 1484.12.4, το οποίο προσδιορίζει τον τρόπο έκφρασης των
εγγραφών σε RDF (Barker, 2005).

2  Δεξαμενές αντικειμένων μάθησης και μεταδεδομένα
Τα αντικείμενα μάθησης διατηρούνται σε δεξαμενές αντικειμένων μάθησης (learning object

repositories), οι οποίες είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες για να αποθηκεύουν εκπαιδευτικό 
υλικό. Μία τέτοια δεξαμενή μπορεί να παρομοιαστεί με μία ψηφιακή βιβλιοθήκη, η οποία παρέχει 
όχι μόνο αντικείμενα μάθησης που μπορεί κανείς εύκολα να ανακαλύψει και να αποκτήσει, αλλά 
και πληροφορίες σχετικά με αυτά. Ο βασικός σκοπός της δημιουργίας και διατήρησης τέτοιων 
δεξαμενών είναι να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες θα είναι σε θέση να επιλέξουν από μία ομάδα 
παρόμοιων αντικειμένων, εκείνα τα οποία πραγματικά ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Ένα 
σημαντικό θέμα που εγείρεται είναι η παροχή πληροφοριών και εγγυήσεων σχετικά με την 
ποιότητα των διαθέσιμων αντικειμένων μάθησης (Pons et al., 2012; Vargo et al., 2003).

Η έννοια των μεταδεδομένων (metadata) εισήχθηκε με σκοπό την καταγραφή των 
χαρακτηριστικών των αντικειμένων μάθησης. Κάθε αντικείμενο μάθησης διαθέτει μία σειρά από 
χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να το προσδιορίσουν και να το περιγράψουν πλήρως, όπως το 
περιεχόμενο, τη μορφή, τη δομή των δεδομένων και το σκοπό της δημιουργίας του. Θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι τα μεταδεδομένα είναι μία ομάδα από δομημένες πληροφορίες που 
αφορούν σε ένα αντικείμενο. Με άλλα λόγια, τα μεταδεδομένα είναι «πληροφορίες για τις 
πληροφορίες» ή «δεδομένα για τα δεδομένα» (Al-Khalifa, Davis, 2006). Βασικός σκοπός της 
δημιουργίας μεταδεδομένων αντικειμένων μάθησης (Learning Object Metadata (LOM)) είναι η 
εξασφάλιση καλά δομημένων περιγραφών των αντικειμένων μάθησης. Αυτές οι περιγραφές μπορεί 
να βοηθήσουν τους χρήστες να αναπτύξουν, να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν, να συνδυάσουν και
να χρησιμοποιήσουν αντικείμενα μάθησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Η σωστή 
περιγραφή των αντικειμένων μάθησης και η επιλογή του κατάλληλου λεξιλογίου για την περιγραφή 
τους είναι μείζονος σημασίας. Στην πραγματικότητα, ο τρόπος με τον οποίο τα αντικείμενα 
μάθησης περιγράφονται, αντικατοπτρίζει την οργάνωση και τη δόμηση της πληροφορίας, 
επηρεάζει τη διαχείρισής τους, διευκολύνει ή όχι την εύρεσή τους από άτομα ή μηχανές και 
προάγει ή όχι τη διαλειτουργικότητά τους (Del Blanco et al., 2013; Hendrix et al., 2012).

Η ανάπτυξη προτύπων και προδιαγραφών μεταδεδομένων αντικειμένων μάθησης έχει σα 
στόχο την παροχή κανόνων σχετικά με την δόμηση των μεταδεδομένων, που θα οδηγήσει στη 
διευκόλυνση της διαχείρισης, της αναζήτησης και της ανάκτησης αντικειμένων μάθησης. Τα 
αντικείμενα μάθησης επιτρέπουν το διαμοιρασμό και την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών 
από το ένα σύστημα στο άλλο. Διάφοροι οργανισμοί έχουν εμπλακεί στη δημιουργία προτύπων 
μεταδεδομένων για την εκπαίδευση, όπως ο ADL, ο AICC, ο ARIADNE, ο CEN/ISSSS, ο WS-LT,
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ο IEEE LTSC και ο IMS (Al-Khalifa, Davis, 2006). Τα πιο διαδεδομένα και ευρέως αποδεκτά
πρότυπα μεταδεδομένων στην εκπαίδευση είναι το Dublin Core (DC) και το IEEE LOM.

Η επεξήγηση των βασικών εννοιών που προηγήθηκε θεωρήθηκε απαραίτητη, ώστε ο 
αναγνώστης να μάθει τη σημασία όρων αιχμής που αναφέρονται συχνά σε επιστημονικά άρθρα και 
που κάθε δημιουργός ή χρήστης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού είναι χρήσιμο να γνωρίζει. Όποτε 
κρίθηκε σκόπιμο, οι ελληνικοί όροι συνοδεύτηκαν από τους αντίστοιχους αγγλικούς. Αυτή η 
τακτική θα ακολουθηθεί και στο υπόλοιπο άρθρο, δεδομένου ότι οι περισσότερες επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σχετικά με το υπό εξέταση θέμα είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα. 

3 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτύπου
Σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1484.12.1 – 2002 LOM, τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου 

μάθησης τα οποία μπορούν να περιγραφούν από ένα στιγμιότυπο μεταδεδομένων (metadata
instance), είναι κατηγοριοποιημένα σε εννέα βασικές κατηγορίες. Ακολουθεί μία σύντομη αναφορά 
σε αυτές τις κατηγορίες, ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει μία πρώτη ιδέα σχετικά με τη δομή του
προτύπου:

1. Η γενική (General) κατηγορία παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με ένα αντικείμενο 
μάθησης, όπως τον τίτλο, τη γλώσσα, τις λέξεις κλειδιά κ.ά.

2. Ο κύκλος ζωής (Life Cycle) αναφέρεται στο ιστορικό, την τωρινή κατάσταση του 
αντικειμένου μάθησης και τις παραμέτρους που έχουν επηρεάσει την ανάπτυξή του.

3. Η κατηγορία μετα-μεταδεδομένων (Meta-Metadata) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
στιγμιότυπα μεταδεδομένων.

4. Η τεχνική (Technical) κατηγορία συμπεριλαμβάνει τις τεχνικές απαιτήσεις και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου μάθησης.

5. Η εκπαιδευτική (Educational) κατηγορία αναφέρεται στα εκπαιδευτικά και τα παιδαγωγικά 
χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου μάθησης.

6. Τα πνευματικά δικαιώματα και οι περιορισμοί στη χρήση εκπαιδευτικών αντικειμένων 
αντιστοιχούν στην κατηγορία των δικαιωμάτων (Rights).

7. Η κατηγορία σχέσεων (Relation) παρέχει υπηρεσίες σχετικά με τον τρόπο που συνδέονται 
μεταξύ τους διαφορετικά αντικείμενα μάθησης.

8. Η κατηγορία σχολιασμού (Annotation) ομαδοποιεί τα πιθανά σχόλια σχετικά με την 
εκπαιδευτική χρήση ενός αντικειμένου μάθησης. Επιπλέον, αναφέρει το σχολιαστή και το 
χρόνο σχολιασμού.

9. Η κατηγορία ομαδοποίησης (Classification) περιγράφει το εκάστοτε αντικείμενο μάθησης 
σε σχέση με ένα συγκεκριμένο σύστημα κατηγοριοποίησης (Hodgins, Duval, 2002).

Οι εννέα αυτές κατηγορίες εμφανίζονται στο Σχήμα 1. Προσπαθώντας να περιγράψουμε τη 
δομή του μοντέλου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια ιεραρχία στοιχείων τεσσάρων 
επιπέδων. Στο πρώτο επίπεδο εμπεριέχονται οι εννέα βασικές κατηγορίες που έχουν ήδη 
παρουσιαστεί. Κάθε μία από αυτές τις εννέα κατηγορίες του πρώτου επιπέδου περιέχει 
υποκατηγορίες, οι οποίες απαρτίζουν το δεύτερο επίπεδο. Παραδείγματος χάριν, στο Σχήμα 1 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κατηγορία Relation, η οποία ανήκει στο πρώτο επίπεδο, διαθέτει τις 
υποκατηγορίες Kind και Resource, που ανήκουν στο δεύτερο επίπεδο.

Οι υποκατηγορίες του δευτέρου επιπέδου περιέχουν είτε δεδομένα είτε περαιτέρω 
υποκατηγορίες, οι οποίες δημιουργούν το τρίτο επίπεδο του μοντέλου. Συνεχίζοντας το παράδειγμα
της κατηγορίας Relation και παρατηρώντας το Σχήμα 1, βλέπουμε ότι η υποκατηγορία δευτέρου 
επιπέδου Resource διαθέτει τις υποκατηγορίες τρίτου επιπέδου Identifier και Description. Αντίθετα, 
η υποκατηγορία δευτέρου επιπέδου Kind δε διαθέτει υποκατηγορίες τρίτου επιπέδου και επομένως 
μπορεί να περιέχει δεδομένα.

Οι υποκατηγορίες του τρίτου επιπέδου μπορεί με τη σειρά τους να περιέχουν είτε απλά 
δεδομένα είτε υποκατηγορίες, οι οποίες δημιουργούν το τέταρτο και τελευταίο επίπεδο του 
μοντέλου. Στο παράδειγμά μας, το Σχήμα 1 υποδεικνύει ότι η υποκατηγορία τρίτου επιπέδου 

Description μπορεί να περιέχει δεδομένα, ενώ η υποκατηγορία τρίτου επιπέδου Identifier
εμπεριέχει τις υποκατηγορίες τέταρτου επιπέδου Catalog και Entity, οι οποίες με τη σειρά τους 
μπορεί να περιέχουν δεδομένα.

Όταν υλοποιείται ένα σύστημα μεταδεδομένων αντικειμένων μάθησης στηριζόμενο στο 
μοντέλο IEEE LOM, δεν είναι απαραίτητο να υποστηριχτούν όλα τα στοιχεία του μοντέλου όπως 
αυτά εμφανίζονται στο Σχήμα 1. Επίσης δεν υπάρχει λόγος περιορισμού των παρεχόμενων 
πληροφοριών, στην περίπτωση που κάποιες από αυτές δε μπορούν να αντιστοιχηθούν με τα 
στοιχεία του μοντέλου. Η δημιουργία προφίλ εφαρμογής (application profile) επιτρέπει στους 
χρήστες να επιλέξουν και να προσδιορίσουν τα στοιχεία του μοντέλου που θα χρησιμοποιήσουν. 
Έτσι, κάποια στοιχεία μπορεί να απορριφθούν, ενώ μπορεί να κριθεί αναγκαία η εισαγωγή νέων 
στοιχείων από άλλα σχήματα μεταδεδομένων. 

 

Σχήμα 1: Το πρότυπο IEEE 1484.12.1-2002 LOM (Barker, 2005)

Στο Σχήμα 1 βλέπουμε ότι κάθε κόμβος, εκτός από το όνομά του, χαρακτηρίζεται και από 
έναν αριθμό. Ο αριθμός αυτός παρέχει πληροφορίες για το γονέα του κόμβου (parent), αλλά και για 
όσους κόμβους βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με αυτόν (siblings). Παραδείγματος χάριν, ο κόμβος 
7.2.2 Description (Περιγραφή) έχει άλλον έναν κόμβο στο ίδιο επίπεδο, τον 7.2.1 Identifier
(Αναγνωριστικό). Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό, εφόσον οι αριθμοί που χαρακτηρίζουν κάθε ένα 
από τους δύο κόμβους, ξεκινάνε με το κοινό πρόθεμα 7.2. Το πρόθεμα υποδηλώνει επίσης ότι οι 
δύο κόμβοι έχουν κοινό πατέρα. Πράγματι, εμπεριέχονται στον 7.2 Resource (Πόρος), που είναι 
υποκατηγορία της κατηγορίας 7. Relation (Σχέση). 

Ο αριθμός που συνοδεύει το όνομα ενός κόμβου διευκολύνει τον εντοπισμό και την 
ταυτοποίησή του. Στο Σχήμα 1 παρατηρούμε ότι κόμβοι Περιγραφής περιέχονται σε πολλές
κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τον 7.2.2 Description, υπάρχει ακόμα ο κόμβος 1.4 
Description της κατηγορίας 1. General, ο κόμβος 5.10 Description της κατηγορίας 5. Educational, ο 
κόμβος 6.3 Description της κατηγορίας 6. Rights, ο κόμβος 8.3 Description της κατηγορίας 8. 
Annotation και ο κόμβος 9.3 Description της κατηγορίας 9. Classification. Παρ’ όλα αυτά, 
διαφοροποιούνται εύκολα μεταξύ τους από τον αριθμό που τους συνοδεύει.
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ο IEEE LTSC και ο IMS (Al-Khalifa, Davis, 2006). Τα πιο διαδεδομένα και ευρέως αποδεκτά
πρότυπα μεταδεδομένων στην εκπαίδευση είναι το Dublin Core (DC) και το IEEE LOM.

Η επεξήγηση των βασικών εννοιών που προηγήθηκε θεωρήθηκε απαραίτητη, ώστε ο 
αναγνώστης να μάθει τη σημασία όρων αιχμής που αναφέρονται συχνά σε επιστημονικά άρθρα και 
που κάθε δημιουργός ή χρήστης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού είναι χρήσιμο να γνωρίζει. Όποτε 
κρίθηκε σκόπιμο, οι ελληνικοί όροι συνοδεύτηκαν από τους αντίστοιχους αγγλικούς. Αυτή η 
τακτική θα ακολουθηθεί και στο υπόλοιπο άρθρο, δεδομένου ότι οι περισσότερες επιστημονικές 
δημοσιεύσεις σχετικά με το υπό εξέταση θέμα είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα. 

3 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτύπου
Σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1484.12.1 – 2002 LOM, τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου 

μάθησης τα οποία μπορούν να περιγραφούν από ένα στιγμιότυπο μεταδεδομένων (metadata
instance), είναι κατηγοριοποιημένα σε εννέα βασικές κατηγορίες. Ακολουθεί μία σύντομη αναφορά 
σε αυτές τις κατηγορίες, ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει μία πρώτη ιδέα σχετικά με τη δομή του
προτύπου:

1. Η γενική (General) κατηγορία παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με ένα αντικείμενο 
μάθησης, όπως τον τίτλο, τη γλώσσα, τις λέξεις κλειδιά κ.ά.

2. Ο κύκλος ζωής (Life Cycle) αναφέρεται στο ιστορικό, την τωρινή κατάσταση του 
αντικειμένου μάθησης και τις παραμέτρους που έχουν επηρεάσει την ανάπτυξή του.

3. Η κατηγορία μετα-μεταδεδομένων (Meta-Metadata) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
στιγμιότυπα μεταδεδομένων.

4. Η τεχνική (Technical) κατηγορία συμπεριλαμβάνει τις τεχνικές απαιτήσεις και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου μάθησης.

5. Η εκπαιδευτική (Educational) κατηγορία αναφέρεται στα εκπαιδευτικά και τα παιδαγωγικά 
χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου μάθησης.

6. Τα πνευματικά δικαιώματα και οι περιορισμοί στη χρήση εκπαιδευτικών αντικειμένων 
αντιστοιχούν στην κατηγορία των δικαιωμάτων (Rights).

7. Η κατηγορία σχέσεων (Relation) παρέχει υπηρεσίες σχετικά με τον τρόπο που συνδέονται 
μεταξύ τους διαφορετικά αντικείμενα μάθησης.

8. Η κατηγορία σχολιασμού (Annotation) ομαδοποιεί τα πιθανά σχόλια σχετικά με την 
εκπαιδευτική χρήση ενός αντικειμένου μάθησης. Επιπλέον, αναφέρει το σχολιαστή και το 
χρόνο σχολιασμού.

9. Η κατηγορία ομαδοποίησης (Classification) περιγράφει το εκάστοτε αντικείμενο μάθησης 
σε σχέση με ένα συγκεκριμένο σύστημα κατηγοριοποίησης (Hodgins, Duval, 2002).

Οι εννέα αυτές κατηγορίες εμφανίζονται στο Σχήμα 1. Προσπαθώντας να περιγράψουμε τη 
δομή του μοντέλου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια ιεραρχία στοιχείων τεσσάρων 
επιπέδων. Στο πρώτο επίπεδο εμπεριέχονται οι εννέα βασικές κατηγορίες που έχουν ήδη 
παρουσιαστεί. Κάθε μία από αυτές τις εννέα κατηγορίες του πρώτου επιπέδου περιέχει 
υποκατηγορίες, οι οποίες απαρτίζουν το δεύτερο επίπεδο. Παραδείγματος χάριν, στο Σχήμα 1 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κατηγορία Relation, η οποία ανήκει στο πρώτο επίπεδο, διαθέτει τις 
υποκατηγορίες Kind και Resource, που ανήκουν στο δεύτερο επίπεδο.

Οι υποκατηγορίες του δευτέρου επιπέδου περιέχουν είτε δεδομένα είτε περαιτέρω 
υποκατηγορίες, οι οποίες δημιουργούν το τρίτο επίπεδο του μοντέλου. Συνεχίζοντας το παράδειγμα
της κατηγορίας Relation και παρατηρώντας το Σχήμα 1, βλέπουμε ότι η υποκατηγορία δευτέρου 
επιπέδου Resource διαθέτει τις υποκατηγορίες τρίτου επιπέδου Identifier και Description. Αντίθετα, 
η υποκατηγορία δευτέρου επιπέδου Kind δε διαθέτει υποκατηγορίες τρίτου επιπέδου και επομένως 
μπορεί να περιέχει δεδομένα.

Οι υποκατηγορίες του τρίτου επιπέδου μπορεί με τη σειρά τους να περιέχουν είτε απλά 
δεδομένα είτε υποκατηγορίες, οι οποίες δημιουργούν το τέταρτο και τελευταίο επίπεδο του 
μοντέλου. Στο παράδειγμά μας, το Σχήμα 1 υποδεικνύει ότι η υποκατηγορία τρίτου επιπέδου 

Description μπορεί να περιέχει δεδομένα, ενώ η υποκατηγορία τρίτου επιπέδου Identifier
εμπεριέχει τις υποκατηγορίες τέταρτου επιπέδου Catalog και Entity, οι οποίες με τη σειρά τους 
μπορεί να περιέχουν δεδομένα.

Όταν υλοποιείται ένα σύστημα μεταδεδομένων αντικειμένων μάθησης στηριζόμενο στο 
μοντέλο IEEE LOM, δεν είναι απαραίτητο να υποστηριχτούν όλα τα στοιχεία του μοντέλου όπως 
αυτά εμφανίζονται στο Σχήμα 1. Επίσης δεν υπάρχει λόγος περιορισμού των παρεχόμενων 
πληροφοριών, στην περίπτωση που κάποιες από αυτές δε μπορούν να αντιστοιχηθούν με τα 
στοιχεία του μοντέλου. Η δημιουργία προφίλ εφαρμογής (application profile) επιτρέπει στους 
χρήστες να επιλέξουν και να προσδιορίσουν τα στοιχεία του μοντέλου που θα χρησιμοποιήσουν. 
Έτσι, κάποια στοιχεία μπορεί να απορριφθούν, ενώ μπορεί να κριθεί αναγκαία η εισαγωγή νέων 
στοιχείων από άλλα σχήματα μεταδεδομένων. 

 

Σχήμα 1: Το πρότυπο IEEE 1484.12.1-2002 LOM (Barker, 2005)

Στο Σχήμα 1 βλέπουμε ότι κάθε κόμβος, εκτός από το όνομά του, χαρακτηρίζεται και από 
έναν αριθμό. Ο αριθμός αυτός παρέχει πληροφορίες για το γονέα του κόμβου (parent), αλλά και για 
όσους κόμβους βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με αυτόν (siblings). Παραδείγματος χάριν, ο κόμβος 
7.2.2 Description (Περιγραφή) έχει άλλον έναν κόμβο στο ίδιο επίπεδο, τον 7.2.1 Identifier
(Αναγνωριστικό). Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό, εφόσον οι αριθμοί που χαρακτηρίζουν κάθε ένα 
από τους δύο κόμβους, ξεκινάνε με το κοινό πρόθεμα 7.2. Το πρόθεμα υποδηλώνει επίσης ότι οι 
δύο κόμβοι έχουν κοινό πατέρα. Πράγματι, εμπεριέχονται στον 7.2 Resource (Πόρος), που είναι 
υποκατηγορία της κατηγορίας 7. Relation (Σχέση). 

Ο αριθμός που συνοδεύει το όνομα ενός κόμβου διευκολύνει τον εντοπισμό και την 
ταυτοποίησή του. Στο Σχήμα 1 παρατηρούμε ότι κόμβοι Περιγραφής περιέχονται σε πολλές
κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τον 7.2.2 Description, υπάρχει ακόμα ο κόμβος 1.4 
Description της κατηγορίας 1. General, ο κόμβος 5.10 Description της κατηγορίας 5. Educational, ο 
κόμβος 6.3 Description της κατηγορίας 6. Rights, ο κόμβος 8.3 Description της κατηγορίας 8. 
Annotation και ο κόμβος 9.3 Description της κατηγορίας 9. Classification. Παρ’ όλα αυτά, 
διαφοροποιούνται εύκολα μεταξύ τους από τον αριθμό που τους συνοδεύει.
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Οι κόμβοι του τελευταίου επιπέδου κάθε κατηγορίας ονομάζονται φύλλα (leafs) και 
αντιστοιχούν στα απλά στοιχεία δεδομένων. Περιέχουν μεμονωμένες τιμές. Όλοι οι άλλοι κόμβοι 
αντιστοιχούν σε συγκεντρωτικά, σύνθετα στοιχεία. Ένα στοιχείο δεδομένων, ανεξάρτητα από το αν 
είναι απλό ή σύνθετο, περιγράφεται από πέντε χαρακτηριστικά (attributes): το όνομα, τον ορισμό, 
το μέγεθος, τη σειρά και το παράδειγμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά αναφέρονται αντίστοιχα στο 
όνομα, τον ορισμό, το πλήθος των επιτρεπόμενων τιμών, τη σειρά των τιμών στην περίπτωση 
λίστας και σε ένα επεξηγηματικό παράδειγμα του στοιχείου δεδομένων. Ένα απλό στοιχείο 
δεδομένων χρειάζεται δύο ακόμα πεδία για να είναι πλήρως ορισμένο: το πεδίο τιμών και τον τύπο 
δεδομένων. Το πεδίο τιμών προσδιορίζει το πλήθος των επιτρεπόμενων τιμών που μπορούν να 
δοθούν σε ένα στοιχείο. Ο τύπος ενός στοιχείου μπορεί να είναι LangString, DateTime, Duration, 
Vocabulary, CharacterString and Undefined. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι όλα τα στοιχεία 
δεδομένων είναι προαιρετικά. Όμως, η χρήση ενός στοιχείου δεδομένων προϋποθέτει την παρουσία 
του σύνθετου στοιχείου στο οποίο ανήκει (Hodgins, Duval, 2002). 

Σε κάποιες περιπτώσεις στοιχείων δεδομένων, παρέχονται από το μοντέλο προτεινόμενες 
λίστες που περιέχουν αποδεκτές τιμές για ένα στοιχείο δεδομένων. Λίστες τέτοιου τύπου 
ονομάζονται λεξιλόγια (vocabularies). Φυσικά, τα στοιχεία δεδομένων μπορούν να πάρουν τιμές 
διαφορετικές από τις προτεινόμενες, αν και η επιλογή τιμών από τις λίστες αυξάνει τη 
σημασιολογική διαλειτουργικότητα.

4 Σύντομη συζήτηση σχετικά με το πρότυπο
Ισχυρή απαίτηση αποτελεί η δυνατότητα χρήσης των αντικειμένων μάθησης σε διαφορετικά 

εκπαιδευτικά συστήματα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσεκτική αντιστοίχηση των δεδομένων και 
των μεταδεδομένων. Αντίθετα, η διαλειτουργικότητα δυναμιτίζεται, αν τα στοιχεία δεδομένων που 
παρέχονται από πρότυπα αντικαθίστανται από άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το 
πρότυπο IEEE LOM, το όνομα ενός αντικειμένου μάθησης περιγράφεται από το 1.2 General.Title. 
Εάν ένας οργανισμός αποφασίσει να το αντικαταστήσει από ένα νέο στοιχείο «ονόματος», η 
διαλειτουργικότητα του αντικειμένου μάθησης υποβαθμίζεται.

Πάντως, η επεκτασιμότητα του προτύπου IEEE LOM είναι ένα από τα μεγάλα του 
πλεονεκτήματα. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τα προσωπικά τους προφίλ εφαρμογών 
που συμφωνούν με τις προδιαγραφές, καθορίζοντας ποια στοιχεία του προτύπου θα 
επιστρατεύσουν και ποια όχι. Ενθαρρύνεται η επιβολή περιορισμών ή προσθηκών στο μοντέλο 
δεδομένων που θα οδηγούσε σε διαμόρφωσή του. Η βασική ιδέα είναι να χρησιμοποιούνται τα 
στοιχεία δεδομένων που το πρότυπο παρέχει και να προστίθενται νέα όποτε αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, ακολουθώντας μία ιδιαίτερα προσεγμένη στρατηγική (Barker, 2005).

Κοιτώντας προσεκτικά τη σχηματική αναπαράσταση του προτύπου IEEE LOM στο Σχήμα 1, 
θα παρατηρήσουμε την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα των αντικειμένων μάθησης. 
Ωστόσο, η επέκταση του προτύπου προς αυτήν την κατεύθυνση θα επηρέαζε θετικά τη σχεδίαση, 
την κατασκευή και αργότερα την εύστοχη επιλογή των αντικειμένων μάθησης. Η συστηματική 
αξιολόγηση των αντικειμένων μάθησης από χρήστες, εξωτερικούς κριτές και προγράμματα 
υπολογιστών θα υποστήριζε την κατασκευή και τη διατήρηση αξιόπιστων αντικειμένων,
ενδυναμώνοντας έτσι τις εκπαιδευτικές πρακτικές που βασίζονται στον Παγκόσμιο Ιστό. Πάντως, 
κατά την αξιολόγηση των αντικειμένων μάθησης θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
αντιστάθμιση ανάμεσα στους πιθανούς χρονικούς και οικονομικούς περιορισμούς στην κατασκευή 
τους και στις απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα και την εγκυρότητά τους. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρότυπο υποστηρίζει τη γλωσσική πολυμορφία τόσο 
για τα αντικείμενα μάθησης όσο και για τα στιγμιότυπα μεταδεδομένων.

5 Δεξαμενές αντικειμένων μάθησης
Τα αντικείμενα μάθησης διατηρούνται σε ψηφιακές αποθήκες, οι οποίες είναι γνωστές σαν 

δεξαμενές αντικειμένων μάθησης και οι οποίες παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους. 

Η πρώτη δεξαμενή αντικειμένων μάθησης δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Από 
τότε, οι δεξαμενές αντικειμένων μάθησης έχουν αυξηθεί, έχουν μεγαλώσει και έχουν εξελιχθεί. 
Στις μέρες μας, υποστηρίζονται είτε από κεντρικούς εξυπηρετητές, που μπορεί να περιέχουν τόσο 
αντικείμενα μάθησης όσο και μεταδεδομένα, είτε από κατανεμημένα συστήματα, όπου οι 
εξυπηρετητές διατηρούν μεταδεδομένα και παρέχουν συνδέσμους προς τα αντικείμενα μάθησης 
(Vargo et al., 2003).

Προσπαθώντας να κατηγοριοποιήσουμε αυτούς που ασχολούνται με τα αντικείμενα μάθησης, 
μπορούμε να πούμε ότι διακρίνονται σε δημιουργούς και καταναλωτές. Οι δημιουργοί 
κατασκευάζουν διαφόρων ειδών αντικείμενα μάθησης, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό και 
εργαλεία. Στη συνέχεια, τοποθετούν τα αντικείμενά τους σε δεξαμενές αντικειμένων μάθησης οι 
οποίες είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, τα αντικείμενα γίνονται 
διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. Οι καταναλωτές αναζητούν, ανακτούν και χρησιμοποιούν τα ήδη 
υπάρχοντα αντικείμενα μάθησης, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από άλλους ή ακόμα και από τους 
ίδιους. Σε αυτό το σημείο εισάγονται ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, με τα οποία οι χρήστες 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεδομένου ότι η λογοκλοπή είναι πράξη όχι μόνο ανήθικη 
αλλά και παράνομη. Σε αρκετές περιπτώσεις η επαναχρησιμοποίηση των αντικειμένων μάθησης 
είναι δωρεάν. Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις δεξαμενών αντικειμένων μάθησης που απαιτούν να 
καταβληθεί αντίτιμο για την επαναχρησιμοποίηση των αντικειμένων μάθησης που διατηρούν.

Η αναζήτηση στις δεξαμενές γίνεται χρησιμοποιώντας μεταδεδομένα, όπως για παράδειγμα
αυτά που ορίζονται από το IEEE LOM μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν να 
αναζητήσουν και να ανακτήσουν αντικείμενα μάθησης από δεξαμενές, υποβάλλοντας ερωτήματα. 
Τα ερωτήματα αυτά βασίζονται σε κριτήρια που σχετίζονται με τα στοιχεία του μοντέλου 
μεταδεδομένων αντικειμένων μάθησης. Μία δεξαμενή υποστηρίζει την αναζήτηση αντικειμένων 
μάθησης με απλά και σύνθετα ερωτήματα, αλλά και με απλή περιήγηση ανάμεσα στα αντικείμενα 
με βάση το θέμα τους (Neven, Duval, 2002).

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης τέτοιων δεξαμενών μπορεί να αμφισβητηθεί από κάποιους,
εξαιτίας των τεράστιων δυνατοτήτων των μηχανών αναζήτησης του Παγκόσμιου Ιστού, οι οποίες 
είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθούν και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην αναζήτηση 
πληροφοριών. Η επιπλέον υπηρεσία που μία δεξαμενή αντικειμένων μάθησης παρέχει σε σχέση με 
τον Παγκόσμιο Ιστό, είναι η εύκολη αναζήτηση αντικειμένων που δεν έχουν τη μορφή κειμένου,
όπως αρχείων εικόνας ή βίντεο. Μια τέτοιου είδους αναζήτηση επιτυγχάνεται αν τα αντικείμενα 
έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη χρήση προτύπων μεταδεδομένων (metadata standard),
ώστε να εντοπίζονται με ευκολία εκείνα τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς 
σκοπούς και ικανοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επίδοξων 
χρηστών. Όμως, ακόμα και στην περίπτωση των δεδομένων σε μορφή κειμένου, η δημιουργία τους 
με χρήση προτύπων και η αποθήκευσή τους σε δεξαμενές, διευκολύνει τον εντοπισμό τους, ο 
οποίος μάλιστα μπορεί να γίνει με πιο εξελιγμένα κριτήρια αναζήτησης από τον τίτλο ή το 
συγγραφέα του άρθρου. 

Οι δεξαμενές αντικειμένων μάθησης διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γνωστική περιοχή που 
καλύπτουν, τον τρόπο που διαχειρίζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το είδος των 
οργανισμών που τις υποστηρίζουν. Προσπαθώντας να κατηγοριοποιήσουμε τις δεξαμενές 
αντικειμένων μάθησης με βάση το κοινό στο οποίο απευθύνονται, μπορούμε να διακρίνουμε 
τέσσερις βασικές κατηγορίες:

• Τις εμπορικές δεξαμενές που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκπαιδευτών και σχεδιαστών 
μαθημάτων.

• Τις εταιρικές δεξαμενές που αναπτύσσονται και διατηρούνται από πάροχους ηλεκτρονικής 
μάθησης για εμπορικούς σκοπούς, εξυπηρετώντας τις ανάγκες τους για εκπαιδευτικό υλικό.

• Τις εταιρικές δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς από 
στρατιωτικούς οργανισμούς ή μεγάλες εταιρείες.
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Οι κόμβοι του τελευταίου επιπέδου κάθε κατηγορίας ονομάζονται φύλλα (leafs) και 
αντιστοιχούν στα απλά στοιχεία δεδομένων. Περιέχουν μεμονωμένες τιμές. Όλοι οι άλλοι κόμβοι 
αντιστοιχούν σε συγκεντρωτικά, σύνθετα στοιχεία. Ένα στοιχείο δεδομένων, ανεξάρτητα από το αν 
είναι απλό ή σύνθετο, περιγράφεται από πέντε χαρακτηριστικά (attributes): το όνομα, τον ορισμό, 
το μέγεθος, τη σειρά και το παράδειγμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά αναφέρονται αντίστοιχα στο 
όνομα, τον ορισμό, το πλήθος των επιτρεπόμενων τιμών, τη σειρά των τιμών στην περίπτωση 
λίστας και σε ένα επεξηγηματικό παράδειγμα του στοιχείου δεδομένων. Ένα απλό στοιχείο 
δεδομένων χρειάζεται δύο ακόμα πεδία για να είναι πλήρως ορισμένο: το πεδίο τιμών και τον τύπο 
δεδομένων. Το πεδίο τιμών προσδιορίζει το πλήθος των επιτρεπόμενων τιμών που μπορούν να 
δοθούν σε ένα στοιχείο. Ο τύπος ενός στοιχείου μπορεί να είναι LangString, DateTime, Duration, 
Vocabulary, CharacterString and Undefined. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι όλα τα στοιχεία 
δεδομένων είναι προαιρετικά. Όμως, η χρήση ενός στοιχείου δεδομένων προϋποθέτει την παρουσία 
του σύνθετου στοιχείου στο οποίο ανήκει (Hodgins, Duval, 2002). 

Σε κάποιες περιπτώσεις στοιχείων δεδομένων, παρέχονται από το μοντέλο προτεινόμενες 
λίστες που περιέχουν αποδεκτές τιμές για ένα στοιχείο δεδομένων. Λίστες τέτοιου τύπου 
ονομάζονται λεξιλόγια (vocabularies). Φυσικά, τα στοιχεία δεδομένων μπορούν να πάρουν τιμές 
διαφορετικές από τις προτεινόμενες, αν και η επιλογή τιμών από τις λίστες αυξάνει τη 
σημασιολογική διαλειτουργικότητα.

4 Σύντομη συζήτηση σχετικά με το πρότυπο
Ισχυρή απαίτηση αποτελεί η δυνατότητα χρήσης των αντικειμένων μάθησης σε διαφορετικά 

εκπαιδευτικά συστήματα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσεκτική αντιστοίχηση των δεδομένων και 
των μεταδεδομένων. Αντίθετα, η διαλειτουργικότητα δυναμιτίζεται, αν τα στοιχεία δεδομένων που 
παρέχονται από πρότυπα αντικαθίστανται από άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το 
πρότυπο IEEE LOM, το όνομα ενός αντικειμένου μάθησης περιγράφεται από το 1.2 General.Title. 
Εάν ένας οργανισμός αποφασίσει να το αντικαταστήσει από ένα νέο στοιχείο «ονόματος», η 
διαλειτουργικότητα του αντικειμένου μάθησης υποβαθμίζεται.

Πάντως, η επεκτασιμότητα του προτύπου IEEE LOM είναι ένα από τα μεγάλα του 
πλεονεκτήματα. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τα προσωπικά τους προφίλ εφαρμογών 
που συμφωνούν με τις προδιαγραφές, καθορίζοντας ποια στοιχεία του προτύπου θα 
επιστρατεύσουν και ποια όχι. Ενθαρρύνεται η επιβολή περιορισμών ή προσθηκών στο μοντέλο 
δεδομένων που θα οδηγούσε σε διαμόρφωσή του. Η βασική ιδέα είναι να χρησιμοποιούνται τα 
στοιχεία δεδομένων που το πρότυπο παρέχει και να προστίθενται νέα όποτε αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, ακολουθώντας μία ιδιαίτερα προσεγμένη στρατηγική (Barker, 2005).

Κοιτώντας προσεκτικά τη σχηματική αναπαράσταση του προτύπου IEEE LOM στο Σχήμα 1, 
θα παρατηρήσουμε την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα των αντικειμένων μάθησης. 
Ωστόσο, η επέκταση του προτύπου προς αυτήν την κατεύθυνση θα επηρέαζε θετικά τη σχεδίαση, 
την κατασκευή και αργότερα την εύστοχη επιλογή των αντικειμένων μάθησης. Η συστηματική 
αξιολόγηση των αντικειμένων μάθησης από χρήστες, εξωτερικούς κριτές και προγράμματα 
υπολογιστών θα υποστήριζε την κατασκευή και τη διατήρηση αξιόπιστων αντικειμένων,
ενδυναμώνοντας έτσι τις εκπαιδευτικές πρακτικές που βασίζονται στον Παγκόσμιο Ιστό. Πάντως, 
κατά την αξιολόγηση των αντικειμένων μάθησης θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
αντιστάθμιση ανάμεσα στους πιθανούς χρονικούς και οικονομικούς περιορισμούς στην κατασκευή 
τους και στις απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα και την εγκυρότητά τους. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρότυπο υποστηρίζει τη γλωσσική πολυμορφία τόσο 
για τα αντικείμενα μάθησης όσο και για τα στιγμιότυπα μεταδεδομένων.

5 Δεξαμενές αντικειμένων μάθησης
Τα αντικείμενα μάθησης διατηρούνται σε ψηφιακές αποθήκες, οι οποίες είναι γνωστές σαν 

δεξαμενές αντικειμένων μάθησης και οι οποίες παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους. 

Η πρώτη δεξαμενή αντικειμένων μάθησης δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Από 
τότε, οι δεξαμενές αντικειμένων μάθησης έχουν αυξηθεί, έχουν μεγαλώσει και έχουν εξελιχθεί. 
Στις μέρες μας, υποστηρίζονται είτε από κεντρικούς εξυπηρετητές, που μπορεί να περιέχουν τόσο 
αντικείμενα μάθησης όσο και μεταδεδομένα, είτε από κατανεμημένα συστήματα, όπου οι 
εξυπηρετητές διατηρούν μεταδεδομένα και παρέχουν συνδέσμους προς τα αντικείμενα μάθησης 
(Vargo et al., 2003).

Προσπαθώντας να κατηγοριοποιήσουμε αυτούς που ασχολούνται με τα αντικείμενα μάθησης, 
μπορούμε να πούμε ότι διακρίνονται σε δημιουργούς και καταναλωτές. Οι δημιουργοί 
κατασκευάζουν διαφόρων ειδών αντικείμενα μάθησης, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό και 
εργαλεία. Στη συνέχεια, τοποθετούν τα αντικείμενά τους σε δεξαμενές αντικειμένων μάθησης οι 
οποίες είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, τα αντικείμενα γίνονται 
διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. Οι καταναλωτές αναζητούν, ανακτούν και χρησιμοποιούν τα ήδη 
υπάρχοντα αντικείμενα μάθησης, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από άλλους ή ακόμα και από τους 
ίδιους. Σε αυτό το σημείο εισάγονται ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, με τα οποία οι χρήστες 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεδομένου ότι η λογοκλοπή είναι πράξη όχι μόνο ανήθικη 
αλλά και παράνομη. Σε αρκετές περιπτώσεις η επαναχρησιμοποίηση των αντικειμένων μάθησης 
είναι δωρεάν. Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις δεξαμενών αντικειμένων μάθησης που απαιτούν να 
καταβληθεί αντίτιμο για την επαναχρησιμοποίηση των αντικειμένων μάθησης που διατηρούν.

Η αναζήτηση στις δεξαμενές γίνεται χρησιμοποιώντας μεταδεδομένα, όπως για παράδειγμα
αυτά που ορίζονται από το IEEE LOM μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν να 
αναζητήσουν και να ανακτήσουν αντικείμενα μάθησης από δεξαμενές, υποβάλλοντας ερωτήματα. 
Τα ερωτήματα αυτά βασίζονται σε κριτήρια που σχετίζονται με τα στοιχεία του μοντέλου 
μεταδεδομένων αντικειμένων μάθησης. Μία δεξαμενή υποστηρίζει την αναζήτηση αντικειμένων 
μάθησης με απλά και σύνθετα ερωτήματα, αλλά και με απλή περιήγηση ανάμεσα στα αντικείμενα 
με βάση το θέμα τους (Neven, Duval, 2002).

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης τέτοιων δεξαμενών μπορεί να αμφισβητηθεί από κάποιους,
εξαιτίας των τεράστιων δυνατοτήτων των μηχανών αναζήτησης του Παγκόσμιου Ιστού, οι οποίες 
είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθούν και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην αναζήτηση 
πληροφοριών. Η επιπλέον υπηρεσία που μία δεξαμενή αντικειμένων μάθησης παρέχει σε σχέση με 
τον Παγκόσμιο Ιστό, είναι η εύκολη αναζήτηση αντικειμένων που δεν έχουν τη μορφή κειμένου,
όπως αρχείων εικόνας ή βίντεο. Μια τέτοιου είδους αναζήτηση επιτυγχάνεται αν τα αντικείμενα 
έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη χρήση προτύπων μεταδεδομένων (metadata standard),
ώστε να εντοπίζονται με ευκολία εκείνα τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς 
σκοπούς και ικανοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επίδοξων 
χρηστών. Όμως, ακόμα και στην περίπτωση των δεδομένων σε μορφή κειμένου, η δημιουργία τους 
με χρήση προτύπων και η αποθήκευσή τους σε δεξαμενές, διευκολύνει τον εντοπισμό τους, ο 
οποίος μάλιστα μπορεί να γίνει με πιο εξελιγμένα κριτήρια αναζήτησης από τον τίτλο ή το 
συγγραφέα του άρθρου. 

Οι δεξαμενές αντικειμένων μάθησης διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γνωστική περιοχή που 
καλύπτουν, τον τρόπο που διαχειρίζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το είδος των 
οργανισμών που τις υποστηρίζουν. Προσπαθώντας να κατηγοριοποιήσουμε τις δεξαμενές 
αντικειμένων μάθησης με βάση το κοινό στο οποίο απευθύνονται, μπορούμε να διακρίνουμε 
τέσσερις βασικές κατηγορίες:

• Τις εμπορικές δεξαμενές που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκπαιδευτών και σχεδιαστών 
μαθημάτων.

• Τις εταιρικές δεξαμενές που αναπτύσσονται και διατηρούνται από πάροχους ηλεκτρονικής 
μάθησης για εμπορικούς σκοπούς, εξυπηρετώντας τις ανάγκες τους για εκπαιδευτικό υλικό.

• Τις εταιρικές δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς από 
στρατιωτικούς οργανισμούς ή μεγάλες εταιρείες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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• Τις δεξαμενές ελεύθερης πρόσβασης που ιδρύονται από εταιρείες ή εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς και χρηματοδοτούνται κυρίως από ερευνητικά ή αναπτυξιακά κονδύλια. Τα 
εκπαιδευτικά αντικείμενα που διατηρούν είναι προσφορές εκπαιδευτών ή ινστιτούτων 
(Vargo et al., 2003).

Υπάρχουν αρκετές γνωστές δεξαμενές αντικειμένων μάθησης που χρησιμοποιούνται ευρέως. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι: ARIADNE, SMETE, MERLOT, CAREO and EdnA. Όλες εκτός από 
την EdnA, χρησιμοποιούν σχήμα μεταδεδομένων το οποίο βασίζεται στο πρότυπο IEEE LOM. H
EdnA βασίζεται στο σχήμα μεταδεδομένων Dublin Core. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα κύρια 
χαρακτηριστικά των δεξαμενών αντικειμένων μάθησης που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο πίνακας 
αυτός αποτελεί μέρος μεγαλύτερου πίνακα που δημοσιεύτηκε σε άρθρο του 2002, των Neven και 
Duval. Στις μέρες μας, αυτές οι δεξαμενές έχουν αυξηθεί σημαντικά σε μέγεθος, αν κρίνουμε με 
βάση τις σχετικές πληροφορίες που παρέχουν οι επίσημες ιστοσελίδες τους, οι οποίες είναι εύκολα 
εντοπίσιμες με μία απλή αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό.

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά δεξαμενών αντικειμένων μάθησης (Neven, Duval, 2002)
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6 Αντικείμενα μάθησης στο Σημασιολογικό Ιστό
Ο ερχομός του Σημασιολογικού Ιστού (SemanticWeb) εισήγαγε νέες δυνατότητες σχετικά με

την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση των αντικειμένων μάθησης. Ο Σημασιολογικός Ιστός 
δεν είναι διαχωρισμένος από τον Παγκόσμιο Ιστό. Στην πραγματικότητα αποτελεί επέκτασή του, 
στην οποία οι πληροφορίες αποκτούν απολύτως καθορισμένο νόημα, επιτρέποντας έτσι σε 
ανθρώπους και σε μηχανές να εργαστούν από κοινού. Δύο σημαντικές τεχνολογίες για την 
ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού είναι η XML (Extensible Markup Language) και η RDF
(Resource Description Framework). Η XML επιτρέπει στους χρήστες να αποδίδουν στα έγγραφα 
αυθαίρετη δομή, χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουν τη σημασία της δομής αυτής. Η RDF έχει 
σκόπιμα σχεδιαστεί σα γλώσσα μοντελοποίησης μεταδεδομένων και επιτρέπει στην απόδοση 
νοήματος και σημασίας στα αντικείμενα του Ιστού.

Το IEEE LOM πρότυπο θεωρεί ότι για να κάνουν οι χρήστες αποτελεσματική αναζήτηση στις 
δεξαμενές αντικειμένων μάθησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιούνται τα 
προκαθορισμένα μεταδεδομένα. Τεχνολογίες για την ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού, όπως η 
XML και η RDF, καθώς και η δόμηση οντολογιών, επιτρέπουν σε προγράμματα υπολογιστών να 
εφαρμόσουν έξυπνες λειτουργίες σε αντικείμενα μάθησης. Ο όρος οντολογία έχει υιοθετηθεί από 
την Τεχνητή Νοημοσύνη και περιγράφει τις έννοιες ενός συγκεκριμένου εννοιολογικού τομέα και 
τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Η χρήση καλά ορισμένων οντολογιών στον Σημασιολογικό Ιστό, 
επιτρέπει στους υπολογιστές να δώσουν νόημα στην επεξεργασία των δεδομένων, εφόσον υπάρχει 
μία κοινώς αποδεκτή κατανόηση των χρησιμοποιούμενων όρων καθώς και των σχέσεων μεταξύ 
τους. Οι οντολογίες πρέπει να είναι διαμοιράσιμες, ώστε να έχουν σημασία για την τέλεση 
ενεργειών σε αντικείμενα μάθησης. Λαμβάνοντας υπ’ όψη την πολυποικιλότητα των οντολογιών 
που μπορούν να σχεδιαστούν, να υλοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν, εγείρεται η σημαντική 
απαίτηση της κατάλληλης αντιστοίχησης μεταξύ τους (Casali et al., 2013).

Η ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
ακολούθησε την εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού, προτείνοντας κι άλλα τμήματα του προτύπου, με 
σκοπό τον προσδιορισμό δεσμών του μοντέλου δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν 
προσπάθειες ώστε να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιάζονται οι εγγραφές του 
προτύπου IEEE LOM με τη χρήση XML και RDF. Τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών 
εκφράστηκαν με τα πρότυπα IEEE 1484.12.3 και IEEE 1484.12.4 αντίστοιχα (Barker, 2005).

Ο σκοπός του προτύπου IEEE 1484.12.3 είναι να επιτρέψει τη δημιουργία διαλειτουργικών 
στιγμιότυπων μεταδεδομένων σε XML. Η XML χτίζει τη δομή ενός αντικειμένου μάθησης έτσι
ώστε να μπορούν να το καταλάβουν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι υπολογιστές. Αυτό το 
πρότυπο χρησιμοποιεί τη γλώσσα ορισμού της W3C XML Schema σαν τρόπο κωδικοποίησης. Η 
W3C XML Schema ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και επιτρέπει την ανταλλαγή των XML
στιγμιότυπων των μεταδεδομένων αντικειμένων μάθησης ανάμεσα σε διάφορα συστήματα (Mohan,
Brooks, 2003).

Το πρότυπο IEEE 1484.12.4 σχεδιάστηκε με σκοπό τον καθορισμό των RDF δεσμών για τα 
αντικείμενα μάθησης. Η RDF παρέχει τη δυνατότητα να παρουσιάζονται τα μεταδεδομένα με πιο 
ευέλικτο τρόπο που διευκολύνει την αναζήτηση και την ανταλλαγή των αντικειμένων μάθησης,
χρησιμοποιώντας περιορισμένες πληροφορίες από μία πληθώρα προδιαγραφών μεταδεδομένων 
(Mohan, Brooks, 2003).

Με βάση το Πρότυπο IEEE LOM, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για το σχεδιασμό των 
Φορητών Μεταδεδομένων Μάθησης (Mobile Learning Metadata), ώστε να βελτιωθεί η 
εκπαιδευτική εμπειρία μέσω φορητών συσκευών (Chan et al., 2004).

Η εξατομίκευση της μάθησης είναι μία ισχυρή απαίτηση από τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. 
Το Πρότυπο IEEE LOM μπορεί να γίνει η βάση για την υλοποίηση εργασιών που θα δώσουν 
απαντήσεις σε ανοιχτά θέματα του αντίστοιχου ερευνητικού πεδίου (Dolog et al., 2004).

7 Συμπεράσματα
Η χρήση των προτύπων μεταδεδομένων στη δημιουργία των αντικειμένων μάθησης 

βελτιώνει με πολλούς τρόπους την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την ποιότητα των αντικειμένων 
μάθησης και διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων μέσα 
σε μία μεγάλη γκάμα κατανεμημένων εκπαιδευτικών συστημάτων, τα οποία μπορεί να 
υποστηρίζουν τόσο τη δια ζώσης όσο και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρότυπο IEEE LOM
είναι ένα ευρέως αποδεκτό πρότυπο που έχει υιοθετηθεί από πολλούς οργανισμούς που 
ασχολούνται με τη δημιουργία και τη διατήρηση αντικειμένων μάθησης. Ακολουθώντας την 
εξέλιξη και την εξάπλωση του Σημασιολογικού Ιστού, το πρότυπο IEEE LOM εμπλουτίστηκε με 
κατάλληλες μεθόδους ώστε να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο η XML και η RDF θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση εγγραφών μεταδεδομένων αντικειμένων 
μάθησης.
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• Τις δεξαμενές ελεύθερης πρόσβασης που ιδρύονται από εταιρείες ή εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς και χρηματοδοτούνται κυρίως από ερευνητικά ή αναπτυξιακά κονδύλια. Τα 
εκπαιδευτικά αντικείμενα που διατηρούν είναι προσφορές εκπαιδευτών ή ινστιτούτων 
(Vargo et al., 2003).

Υπάρχουν αρκετές γνωστές δεξαμενές αντικειμένων μάθησης που χρησιμοποιούνται ευρέως. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι: ARIADNE, SMETE, MERLOT, CAREO and EdnA. Όλες εκτός από 
την EdnA, χρησιμοποιούν σχήμα μεταδεδομένων το οποίο βασίζεται στο πρότυπο IEEE LOM. H
EdnA βασίζεται στο σχήμα μεταδεδομένων Dublin Core. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα κύρια 
χαρακτηριστικά των δεξαμενών αντικειμένων μάθησης που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο πίνακας 
αυτός αποτελεί μέρος μεγαλύτερου πίνακα που δημοσιεύτηκε σε άρθρο του 2002, των Neven και 
Duval. Στις μέρες μας, αυτές οι δεξαμενές έχουν αυξηθεί σημαντικά σε μέγεθος, αν κρίνουμε με 
βάση τις σχετικές πληροφορίες που παρέχουν οι επίσημες ιστοσελίδες τους, οι οποίες είναι εύκολα 
εντοπίσιμες με μία απλή αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό.

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά δεξαμενών αντικειμένων μάθησης (Neven, Duval, 2002)
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6 Αντικείμενα μάθησης στο Σημασιολογικό Ιστό
Ο ερχομός του Σημασιολογικού Ιστού (SemanticWeb) εισήγαγε νέες δυνατότητες σχετικά με
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ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού είναι η XML (Extensible Markup Language) και η RDF
(Resource Description Framework). Η XML επιτρέπει στους χρήστες να αποδίδουν στα έγγραφα 
αυθαίρετη δομή, χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουν τη σημασία της δομής αυτής. Η RDF έχει 
σκόπιμα σχεδιαστεί σα γλώσσα μοντελοποίησης μεταδεδομένων και επιτρέπει στην απόδοση 
νοήματος και σημασίας στα αντικείμενα του Ιστού.

Το IEEE LOM πρότυπο θεωρεί ότι για να κάνουν οι χρήστες αποτελεσματική αναζήτηση στις 
δεξαμενές αντικειμένων μάθησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιούνται τα 
προκαθορισμένα μεταδεδομένα. Τεχνολογίες για την ανάπτυξη του Σημασιολογικού Ιστού, όπως η 
XML και η RDF, καθώς και η δόμηση οντολογιών, επιτρέπουν σε προγράμματα υπολογιστών να 
εφαρμόσουν έξυπνες λειτουργίες σε αντικείμενα μάθησης. Ο όρος οντολογία έχει υιοθετηθεί από 
την Τεχνητή Νοημοσύνη και περιγράφει τις έννοιες ενός συγκεκριμένου εννοιολογικού τομέα και 
τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Η χρήση καλά ορισμένων οντολογιών στον Σημασιολογικό Ιστό, 
επιτρέπει στους υπολογιστές να δώσουν νόημα στην επεξεργασία των δεδομένων, εφόσον υπάρχει 
μία κοινώς αποδεκτή κατανόηση των χρησιμοποιούμενων όρων καθώς και των σχέσεων μεταξύ 
τους. Οι οντολογίες πρέπει να είναι διαμοιράσιμες, ώστε να έχουν σημασία για την τέλεση 
ενεργειών σε αντικείμενα μάθησης. Λαμβάνοντας υπ’ όψη την πολυποικιλότητα των οντολογιών 
που μπορούν να σχεδιαστούν, να υλοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν, εγείρεται η σημαντική 
απαίτηση της κατάλληλης αντιστοίχησης μεταξύ τους (Casali et al., 2013).

Η ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
ακολούθησε την εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού, προτείνοντας κι άλλα τμήματα του προτύπου, με 
σκοπό τον προσδιορισμό δεσμών του μοντέλου δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν 
προσπάθειες ώστε να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιάζονται οι εγγραφές του 
προτύπου IEEE LOM με τη χρήση XML και RDF. Τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών 
εκφράστηκαν με τα πρότυπα IEEE 1484.12.3 και IEEE 1484.12.4 αντίστοιχα (Barker, 2005).

Ο σκοπός του προτύπου IEEE 1484.12.3 είναι να επιτρέψει τη δημιουργία διαλειτουργικών 
στιγμιότυπων μεταδεδομένων σε XML. Η XML χτίζει τη δομή ενός αντικειμένου μάθησης έτσι
ώστε να μπορούν να το καταλάβουν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι υπολογιστές. Αυτό το 
πρότυπο χρησιμοποιεί τη γλώσσα ορισμού της W3C XML Schema σαν τρόπο κωδικοποίησης. Η 
W3C XML Schema ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και επιτρέπει την ανταλλαγή των XML
στιγμιότυπων των μεταδεδομένων αντικειμένων μάθησης ανάμεσα σε διάφορα συστήματα (Mohan,
Brooks, 2003).

Το πρότυπο IEEE 1484.12.4 σχεδιάστηκε με σκοπό τον καθορισμό των RDF δεσμών για τα 
αντικείμενα μάθησης. Η RDF παρέχει τη δυνατότητα να παρουσιάζονται τα μεταδεδομένα με πιο 
ευέλικτο τρόπο που διευκολύνει την αναζήτηση και την ανταλλαγή των αντικειμένων μάθησης,
χρησιμοποιώντας περιορισμένες πληροφορίες από μία πληθώρα προδιαγραφών μεταδεδομένων 
(Mohan, Brooks, 2003).

Με βάση το Πρότυπο IEEE LOM, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για το σχεδιασμό των 
Φορητών Μεταδεδομένων Μάθησης (Mobile Learning Metadata), ώστε να βελτιωθεί η 
εκπαιδευτική εμπειρία μέσω φορητών συσκευών (Chan et al., 2004).

Η εξατομίκευση της μάθησης είναι μία ισχυρή απαίτηση από τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. 
Το Πρότυπο IEEE LOM μπορεί να γίνει η βάση για την υλοποίηση εργασιών που θα δώσουν 
απαντήσεις σε ανοιχτά θέματα του αντίστοιχου ερευνητικού πεδίου (Dolog et al., 2004).

7 Συμπεράσματα
Η χρήση των προτύπων μεταδεδομένων στη δημιουργία των αντικειμένων μάθησης 

βελτιώνει με πολλούς τρόπους την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την ποιότητα των αντικειμένων 
μάθησης και διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων μέσα 
σε μία μεγάλη γκάμα κατανεμημένων εκπαιδευτικών συστημάτων, τα οποία μπορεί να 
υποστηρίζουν τόσο τη δια ζώσης όσο και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πρότυπο IEEE LOM
είναι ένα ευρέως αποδεκτό πρότυπο που έχει υιοθετηθεί από πολλούς οργανισμούς που 
ασχολούνται με τη δημιουργία και τη διατήρηση αντικειμένων μάθησης. Ακολουθώντας την 
εξέλιξη και την εξάπλωση του Σημασιολογικού Ιστού, το πρότυπο IEEE LOM εμπλουτίστηκε με 
κατάλληλες μεθόδους ώστε να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο η XML και η RDF θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση εγγραφών μεταδεδομένων αντικειμένων 
μάθησης.
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Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια, το Υπολογιστικό Νέφος έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές σε επιχειρήσεις 

και οργανισμούς που θέλουν να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, να επιταχύνουν την 
παραγωγική διαδικασία, να διευκολύνουν τη συνεργατικότητα και να ενθαρρύνουν την καινοτομία. 
Το Κινητό Υπολογιστικό Νέφος παρέχει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης εργασιών από κινητές 
συσκευές σε απομακρυσμένους εξυπηρετητές του Νέφους, όταν οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να 
εκτελεστούν στις κινητές συσκευές εξαιτίας περιορισμών που επιβάλλονται από τις επεξεργαστικές 
και ενεργειακές δυνατότητες των συσκευών. Εκτός από τα πλεονεκτήματα, η χρήση του 
Υπολογιστικού Νέφους εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας στα κέντρα δεδομένων και τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της 
προστασίας των δεδομένων στο Νέφος. Η χρήση του Υπολογιστικού Νέφους στα ελληνικά σχολεία 
θα μπορούσε να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική διαδικασία με πολλούς τρόπους και να μειώσει το 
δυσβάσταχτο κόστος της διατήρησης και, χειρότερα, της ανανέωσης παρωχημένου λογισμικού και 
ψηφιακού εξοπλισμού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Λέξεις κλειδιά: Υπολογιστικό Νέφος, πλεονεκτήματα, προβληματισμοί, εκπαίδευση.

1 Εισαγωγή
Αν και στη βιβλιογραφία εμφανίζεται πληθώρα ορισμών για το Υπολογιστικό Νέφος, δεν 

υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει καθιερωθεί και να είναι κοινά αποδεκτός. Ένας ορισμός που 
χρησιμοποιείται συχνά, παρουσιάζει το Υπολογιστικό Νέφος σαν ένα σύνολο από κατανεμημένα 
υπολογιστικά συστήματα, οργανωμένα σε κέντρα δεδομένων και εξυπηρετητών. Οι πόροι και οι 
υπηρεσίες παρέχονται κατ’ αίτηση, χρησιμοποιώντας συνήθως ως μέσο το Διαδίκτυο.

Ο όρος Υπολογιστικό Νέφος μπορεί να αναφέρεται ταυτόχρονα σε πλατφόρμα και σε 
εφαρμογή. Μία πλατφόρμα Υπολογιστικού Νέφους δυναμικά παρέχει, ρυθμίζει, ρυθμίζει εκ νέου 
και αποδεσμεύει εξυπηρετητές, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Οι εξυπηρετητές στο Νέφος 
μπορεί να έχουν φυσική οντότητα, μπορεί όμως να είναι και εικονικά μηχανήματα. Οι εφαρμογές 
Υπολογιστικού Νέφους είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου. Μεγάλα κέντρα δεδομένων και 
ισχυροί εξυπηρετητές χρησιμοποιούνται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του Υπολογιστικού 
Νέφους.

Πιθανόν ο όρος Νέφος να προέκυψε από σχήματα εγχειριδίων της Τεχνολογίας της 
Πληροφορίας, όπου περιβάλλοντα όπως το Διαδίκτυο απεικονίζονται σα σύννεφα, για να μη γίνει 
αναφορά στην πολυπλοκότητα που τα χαρακτηρίζει. Ο όρος Νέφος μπορεί να αναφέρεται 
ταυτόχρονα τόσο στις υποδομές υλικού όσο και στις υποδομές λογισμικού των κέντρων 
δεδομένων. Όταν ένα Νέφος είναι διαθέσιμο για το ευρύ κοινό ονομάζεται δημόσιο. Όταν ένα 
Νέφος έχει κατασκευαστεί για τις ανάγκες μίας εταιρείας ή ενός οργανισμού και δεν παρέχει 
πρόσβαση στο ευρύ κοινό, ονομάζεται ιδιωτικό. Όταν οι πόροι ενός Νέφους διαμοιράζονται 
ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτικά Νέφη χρησιμοποιώντας ασφαλές δίκτυο, τότε το Νέφος 
ονομάζεται υβριδικό (Armbrust et al., 2010). Εταιρείες και οργανισμοί επιλέγουν τις παροχές του 
Νέφους ώστε να μειώσουν τα διαχειριστικά τους έξοδα και τα έξοδα αναβάθμισης των υποδομών 
τους μέσω εξελιγμένης διαχείρισης υπολογιστικών πόρων. Επίσης, επιτυγχάνουν επεκτασιμότητα, 
επιταχύνουν την διαδικασία ανάπτυξης, διευκολύνουν τη συνεργασία και ενθαρρύνουν την έρευνα 
και την καινοτομία. 
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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια, το Υπολογιστικό Νέφος έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές σε επιχειρήσεις 

και οργανισμούς που θέλουν να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, να επιταχύνουν την 
παραγωγική διαδικασία, να διευκολύνουν τη συνεργατικότητα και να ενθαρρύνουν την καινοτομία. 
Το Κινητό Υπολογιστικό Νέφος παρέχει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης εργασιών από κινητές 
συσκευές σε απομακρυσμένους εξυπηρετητές του Νέφους, όταν οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να 
εκτελεστούν στις κινητές συσκευές εξαιτίας περιορισμών που επιβάλλονται από τις επεξεργαστικές 
και ενεργειακές δυνατότητες των συσκευών. Εκτός από τα πλεονεκτήματα, η χρήση του 
Υπολογιστικού Νέφους εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας στα κέντρα δεδομένων και τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της 
προστασίας των δεδομένων στο Νέφος. Η χρήση του Υπολογιστικού Νέφους στα ελληνικά σχολεία 
θα μπορούσε να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική διαδικασία με πολλούς τρόπους και να μειώσει το 
δυσβάσταχτο κόστος της διατήρησης και, χειρότερα, της ανανέωσης παρωχημένου λογισμικού και 
ψηφιακού εξοπλισμού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Λέξεις κλειδιά: Υπολογιστικό Νέφος, πλεονεκτήματα, προβληματισμοί, εκπαίδευση.

1 Εισαγωγή
Αν και στη βιβλιογραφία εμφανίζεται πληθώρα ορισμών για το Υπολογιστικό Νέφος, δεν 

υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει καθιερωθεί και να είναι κοινά αποδεκτός. Ένας ορισμός που 
χρησιμοποιείται συχνά, παρουσιάζει το Υπολογιστικό Νέφος σαν ένα σύνολο από κατανεμημένα 
υπολογιστικά συστήματα, οργανωμένα σε κέντρα δεδομένων και εξυπηρετητών. Οι πόροι και οι 
υπηρεσίες παρέχονται κατ’ αίτηση, χρησιμοποιώντας συνήθως ως μέσο το Διαδίκτυο.

Ο όρος Υπολογιστικό Νέφος μπορεί να αναφέρεται ταυτόχρονα σε πλατφόρμα και σε 
εφαρμογή. Μία πλατφόρμα Υπολογιστικού Νέφους δυναμικά παρέχει, ρυθμίζει, ρυθμίζει εκ νέου 
και αποδεσμεύει εξυπηρετητές, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Οι εξυπηρετητές στο Νέφος 
μπορεί να έχουν φυσική οντότητα, μπορεί όμως να είναι και εικονικά μηχανήματα. Οι εφαρμογές 
Υπολογιστικού Νέφους είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου. Μεγάλα κέντρα δεδομένων και 
ισχυροί εξυπηρετητές χρησιμοποιούνται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του Υπολογιστικού 
Νέφους.

Πιθανόν ο όρος Νέφος να προέκυψε από σχήματα εγχειριδίων της Τεχνολογίας της 
Πληροφορίας, όπου περιβάλλοντα όπως το Διαδίκτυο απεικονίζονται σα σύννεφα, για να μη γίνει 
αναφορά στην πολυπλοκότητα που τα χαρακτηρίζει. Ο όρος Νέφος μπορεί να αναφέρεται 
ταυτόχρονα τόσο στις υποδομές υλικού όσο και στις υποδομές λογισμικού των κέντρων 
δεδομένων. Όταν ένα Νέφος είναι διαθέσιμο για το ευρύ κοινό ονομάζεται δημόσιο. Όταν ένα 
Νέφος έχει κατασκευαστεί για τις ανάγκες μίας εταιρείας ή ενός οργανισμού και δεν παρέχει 
πρόσβαση στο ευρύ κοινό, ονομάζεται ιδιωτικό. Όταν οι πόροι ενός Νέφους διαμοιράζονται 
ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτικά Νέφη χρησιμοποιώντας ασφαλές δίκτυο, τότε το Νέφος 
ονομάζεται υβριδικό (Armbrust et al., 2010). Εταιρείες και οργανισμοί επιλέγουν τις παροχές του 
Νέφους ώστε να μειώσουν τα διαχειριστικά τους έξοδα και τα έξοδα αναβάθμισης των υποδομών 
τους μέσω εξελιγμένης διαχείρισης υπολογιστικών πόρων. Επίσης, επιτυγχάνουν επεκτασιμότητα, 
επιταχύνουν την διαδικασία ανάπτυξης, διευκολύνουν τη συνεργασία και ενθαρρύνουν την έρευνα 
και την καινοτομία. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Το Υπολογιστικό Νέφος χρησιμοποιεί δικτυακές συνδέσεις ώστε να παρέχει Λογισμικό σαν 
Υπηρεσία (Software as a Service(SaaS)), Πλατφόρμες σαν Υπηρεσία (Platforms as a Service 
(PaaS)) και Υποδομές σαν Υπηρεσία (Infrastructures as a Service (IaaS)) (Qian et al., 2009). Τα 
προϊόντα τα οποία παρέχονται μέσω των Υποδομών σαν Υπηρεσία μπορεί να είναι εικονικές 
υπολογιστικές μηχανές, εξυπηρετητές, αποθηκευτικά μέσα και γενικά μία πλήρης υπολογιστική 
υποδομή. Στην περίπτωση της Πλατφόρμας σαν Υπηρεσία, παρέχεται ό,τι χρειάζεται μία εφαρμογή 
για να εκτελεστεί, δηλαδή το υλικό, το λειτουργικό σύστημα, η βάση δεδομένων, οι εξυπηρετητές 
και το λογισμικό. Τέλος, το Λογισμικό σαν Υπηρεσία αποδεσμεύει το χρήστη από την 
εγκατάσταση και διαχείριση του λογισμικού και του προσφέρει μία μεγάλη γκάμα εφαρμογών, από 
τις πιο κοινές, όπως τις εφαρμογές γραφείου, ως τις πιο εξειδικευμένες.

Από την πλευρά του υλικού, τρία σημαντικά θέματα πρέπει να υπογραμμιστούν σχετικά με το 
Υπολογιστικό Νέφος. Πρώτον, υπάρχει η αίσθηση ότι οι υπολογιστικοί πόροι που παρέχονται είναι 
άπειροι και διαθέσιμοι όποτε χρειαστούν. Δεύτερον, ο χρήστης δεν αισθάνεται ότι υπάρχει όριο 
χρήσης. Τρίτον, προβλέπεται η δυνατότητα της χρήσης και της απελευθέρωσης των πόρων,
ανάλογα με τις ανάγκες σε μία δεδομένη χρονική στιγμή (Fox et al., 2009).

Μετά την απαραίτητη αποσαφήνιση βασικών εννοιών που προηγήθηκε, θα γίνει μία σύντομη 
ιστορική αναδρομή που αφορά στην εμφάνιση και την εξέλιξη του Υπολογιστικού Νέφους.
Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση της τεχνολογίας του Κινητού Υπολογιστικού Νέφους. 
Κατόπιν, θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα αλλά και οι ανησυχίες που συνεπάγεται η χρήση 
του σε εταιρείες και οργανισμούς. Σημαντικό τμήμα του άρθρου αποτελεί η αναφορά στις 
επιπτώσεις της ενσωμάτωσης του Υπολογιστικού Νέφους στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το άρθρο κλείνει με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 
βιβλιογραφική μελέτη. 

2 Ιστορική αναδρομή
Η έννοια του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) έκανε την εμφάνισή της τη 

δεκαετία του 1950 σε εκπαιδευτικά ινστιτούτα και εταιρείες, όπου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται 
κεντρικοί υπολογιστές μεγάλων υπολογιστικών και αποθηκευτικών δυνατοτήτων. Οι χρήστες είχαν 
πρόσβαση σε αυτούς τους υπολογιστές μέσω τερματικών (dumb terminals), τα οποία δεν είχαν ούτε 
υπολογιστική ισχύ ούτε αποθηκευτικές ικανότητες. Ο όρος του Υπολογιστικού Νέφους έγινε 
ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία του 1970, οπότε η IBM και η Google αποφάσισαν να συνεργαστούν 
στο συγκεκριμένο τεχνολογικό πεδίο. Ήταν τότε που η IBM παρουσίασε το λειτουργικό σύστημα 
εικονικών μηχανών (VM operating system), το οποίο παρείχε τη δυνατότητα να «τρέχουν» πολλές 
εικονικές μηχανές (virtual machines) στο ίδιο μηχάνημα. Κάθε εικονική μηχανή είναι μία 
αυτοτελής οντότητα που εκτελεί το δικό της λειτουργικό σύστημα και παρέχει υπολογιστικούς
πόρους, όπως κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μνήμη και μονάδες εισόδου-εξόδου (Mishra et al., 
2012).

Τη δεκαετία του 1980, ο ερχομός των προσωπικών υπολογιστών συνοδεύτηκε από την 
υπόσχεση ότι οι χρήστες θα ήταν σε θέση να αποφασίζουν οι ίδιοι για το υπολογιστικό τους 
περιβάλλον. Έτσι, οι προσωπικοί υπολογιστές αντικατέστησαν τα τερματικά και οι χρήστες 
απέκτησαν τη δυνατότητα να εκτελούν προγράμματα στον προσωπικό τους υπολογιστή. Το ίδιο 
χρονικό διάστημα, παρουσιάστηκε η προσέγγιση πελάτη-εξυπηρετητή, σύμφωνα με την οποία ο 
εξυπηρετητής διατηρεί μία κεντρική δεξαμενή δεδομένων, στην οποία οι πελάτες έχουν πρόσβαση.
Η εμφάνιση του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, έκανε το Υπολογιστικό Νέφος διάσημο. 
Τη δεκαετία του 1990 εμφανίστηκαν τα Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα (Virtual Private Networks).
Μέχρι τότε, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών υποστήριζαν τα κυκλώματα δεδομένων σημείου προς 
σημείο (point-to-point data circuits).

Μέχρι το 2000, κολοσσοί της Πληροφορικής όπως η Amazon, η Microsoft και η Google,
ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Qian et al., 
2009). Ακολουθούν κάποια από τα πιο σημαντικά ορόσημα στην ιστορία του Υπολογιστικού 

Νέφους. Το 2006, η Amazon παρουσίασε το Ελαστικό Υπολογιστικό Νέφος (Elastic Compute
Cloud(EC2)), μία εμπορική υπηρεσία βασισμένη στον Παγκόσμιο Ιστό, που παρείχε στο χρήστη τη 
δυνατότητα να υλοποιεί εφαρμογές σε ενοικιασμένα μηχανήματα. Το 2008, εμφανίστηκε το 
Eucalyptus, η πρώτη πλατφόρμα ανοικτού κώδικα για ανάπτυξη ιδιωτικών νεφών (private clouds). 
Την ίδια χρονιά, η Google κυκλοφόρησε το Google App Engine, πλατφόρμα που υποστήριζε 
διάφορες υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους. Το 2011, η IBM παρουσίασε το IBM SmartCloud και 
το 2012 κυκλοφόρησε το Oracle Cloud.

3 Κινητό Υπολογιστικό Νέφος
Εφόσον οι κινητές συσκευές (π.χ. έξυπνα κινητά, ταμπλέτες) είναι αντικείμενα που οι 

χρήστες δεν αποχωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα πρέπει να είναι μικρές, ελαφριές 
και να έχουν μπαταρίες μακράς διάρκειας. Αυτές οι απαιτήσεις προκαλούν μείωση της 
υπολογιστικής δύναμης συγκριτικά με εκείνη των στατικών συσκευών. Η μείωση του βάρους και 
του μεγέθους, η αύξηση της ζωής της μπαταρίας, η βελτίωση των εργονομικών χαρακτηριστικών 
και η επίτευξη της διάχυσης της θερμότητας έρχονται σε αντίθεση με την επεξεργαστική ταχύτητα, 
το μέγεθος της μνήμης και τις αποθηκευτικές δυνατότητες. Αν και οι σύγχρονες κινητές συσκευές 
έχουν αξιοσημείωτη υπολογιστική ισχύ, υπάρχουν αρκετές εφαρμογές (π.χ. εκείνες που αφορούν 
στην επεξεργασία πολυμέσων, στη συνεργατική επεξεργασία κλπ.) που απαιτούν ενέργεια και 
επεξεργαστικές δυνατότητες που οι κινητές συσκευές δε μπορούν να παρέχουν (Khan et al., 2014).

Το Κινητό Υπολογιστικό Νέφος (Mobile Cloud Computing) δίνει τη δυνατότητα εργασίες οι 
οποίες δε μπορούν να εκτελεστούν σε κινητές συσκευές λόγω ορίων που τίθενται σε ενεργειακό και 
επεξεργαστικό επίπεδο, να μεταφορτωθούν σε απομακρυσμένους εξυπηρετητές του Νέφους. Όταν 
μία κινητή συσκευή είναι υπερφορτωμένη, ίσως να είναι απαραίτητη μία δυναμική μεταφορά
κάποιων εργασιών της σε έναν απομακρυσμένο εξυπηρετητή του Νέφους.

Μόλις μία εργασία τοποθετείται στο Νέφος για εκτέλεση, μία νέα εικονική μηχανή 
δημιουργείται και ορίζεται σε έναν εξυπηρετητή με φυσική υπόσταση. Σε έναν τέτοιο εξυπηρετητή 
μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα διάφορες εικονικές μηχανές, κάθε μία από τις οποίες είναι 
αυτάρκεις, «τρέχουν» το δικό τους λειτουργικό σύστημα και παρέχουν πόρους όπως κεντρική 
μονάδα επεξεργασίας, μνήμη και μονάδες εισόδου/εξόδου. Μία εικονική μηχανή συνοδεύεται από 
δεδομένα μεταβλητού μεγέθους. Για παράδειγμα, η συμπίεση βίντεο προκαλεί μείωση δεδομένων, 
ενώ οι επιστημονικοί υπολογισμοί προκαλούν αύξηση δεδομένων. Επομένως, ο φόρτος των 
εξυπηρετητών στο Νέφος συνεχώς μεταβάλλεται εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως η 
μεταφερσιμότητα των συσκευών, η δημιουργία και ο τερματισμός εικονικών μηχανών καθώς και η 
μεταβολή του όγκου των δεδομένων τους. 

Πολλές φορές, για να εξισορροπηθεί ο φόρτος ενός συστήματος και να μειωθεί ο χρόνος 
εκτέλεσης, μία εργασία μετακινείται σε έναν νέο εξυπηρετητή. Η μετακίνηση συνεπάγεται ότι η 
εργασία θα διακόψει την εκτέλεσή της στον υπολογιστή που βρίσκεται και η κατάσταση της 
εικονικής μηχανής (σελίδες μνήμης) θα μεταφερθεί εκ νέου σε άλλο εξυπηρετητή. Εκεί, μία νέα 
εικονική μηχανή θα ξεκινήσει. 

Πριν πραγματοποιηθεί η μεταφορά μίας εργασίας, σημαντικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν 
σχετικά με το ποια εργασία θα πρέπει να μεταφερθεί, πού και πότε (Mishra et al., 2012). Η 
διαδικασία της μεταφοράς εργασιών εισάγει καθυστερήσεις. Το ζητούμενο είναι η ελαχιστοποίηση 
των διακοπών για το χρήστη, η μείωση του χρόνου εκτέλεσης μίας εργασίας αλλά και του χρόνου 
που χρειάζονται τα δεδομένα να μεταφερθούν στο χρήστη.

4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Υπολογιστικού Νέφους
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Το Υπολογιστικό Νέφος χρησιμοποιεί δικτυακές συνδέσεις ώστε να παρέχει Λογισμικό σαν 
Υπηρεσία (Software as a Service(SaaS)), Πλατφόρμες σαν Υπηρεσία (Platforms as a Service 
(PaaS)) και Υποδομές σαν Υπηρεσία (Infrastructures as a Service (IaaS)) (Qian et al., 2009). Τα 
προϊόντα τα οποία παρέχονται μέσω των Υποδομών σαν Υπηρεσία μπορεί να είναι εικονικές 
υπολογιστικές μηχανές, εξυπηρετητές, αποθηκευτικά μέσα και γενικά μία πλήρης υπολογιστική 
υποδομή. Στην περίπτωση της Πλατφόρμας σαν Υπηρεσία, παρέχεται ό,τι χρειάζεται μία εφαρμογή 
για να εκτελεστεί, δηλαδή το υλικό, το λειτουργικό σύστημα, η βάση δεδομένων, οι εξυπηρετητές 
και το λογισμικό. Τέλος, το Λογισμικό σαν Υπηρεσία αποδεσμεύει το χρήστη από την 
εγκατάσταση και διαχείριση του λογισμικού και του προσφέρει μία μεγάλη γκάμα εφαρμογών, από 
τις πιο κοινές, όπως τις εφαρμογές γραφείου, ως τις πιο εξειδικευμένες.

Από την πλευρά του υλικού, τρία σημαντικά θέματα πρέπει να υπογραμμιστούν σχετικά με το 
Υπολογιστικό Νέφος. Πρώτον, υπάρχει η αίσθηση ότι οι υπολογιστικοί πόροι που παρέχονται είναι 
άπειροι και διαθέσιμοι όποτε χρειαστούν. Δεύτερον, ο χρήστης δεν αισθάνεται ότι υπάρχει όριο 
χρήσης. Τρίτον, προβλέπεται η δυνατότητα της χρήσης και της απελευθέρωσης των πόρων,
ανάλογα με τις ανάγκες σε μία δεδομένη χρονική στιγμή (Fox et al., 2009).

Μετά την απαραίτητη αποσαφήνιση βασικών εννοιών που προηγήθηκε, θα γίνει μία σύντομη 
ιστορική αναδρομή που αφορά στην εμφάνιση και την εξέλιξη του Υπολογιστικού Νέφους.
Ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση της τεχνολογίας του Κινητού Υπολογιστικού Νέφους. 
Κατόπιν, θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα αλλά και οι ανησυχίες που συνεπάγεται η χρήση 
του σε εταιρείες και οργανισμούς. Σημαντικό τμήμα του άρθρου αποτελεί η αναφορά στις 
επιπτώσεις της ενσωμάτωσης του Υπολογιστικού Νέφους στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το άρθρο κλείνει με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 
βιβλιογραφική μελέτη. 

2 Ιστορική αναδρομή
Η έννοια του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) έκανε την εμφάνισή της τη 

δεκαετία του 1950 σε εκπαιδευτικά ινστιτούτα και εταιρείες, όπου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται 
κεντρικοί υπολογιστές μεγάλων υπολογιστικών και αποθηκευτικών δυνατοτήτων. Οι χρήστες είχαν 
πρόσβαση σε αυτούς τους υπολογιστές μέσω τερματικών (dumb terminals), τα οποία δεν είχαν ούτε 
υπολογιστική ισχύ ούτε αποθηκευτικές ικανότητες. Ο όρος του Υπολογιστικού Νέφους έγινε 
ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία του 1970, οπότε η IBM και η Google αποφάσισαν να συνεργαστούν 
στο συγκεκριμένο τεχνολογικό πεδίο. Ήταν τότε που η IBM παρουσίασε το λειτουργικό σύστημα 
εικονικών μηχανών (VM operating system), το οποίο παρείχε τη δυνατότητα να «τρέχουν» πολλές 
εικονικές μηχανές (virtual machines) στο ίδιο μηχάνημα. Κάθε εικονική μηχανή είναι μία 
αυτοτελής οντότητα που εκτελεί το δικό της λειτουργικό σύστημα και παρέχει υπολογιστικούς
πόρους, όπως κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μνήμη και μονάδες εισόδου-εξόδου (Mishra et al., 
2012).

Τη δεκαετία του 1980, ο ερχομός των προσωπικών υπολογιστών συνοδεύτηκε από την 
υπόσχεση ότι οι χρήστες θα ήταν σε θέση να αποφασίζουν οι ίδιοι για το υπολογιστικό τους 
περιβάλλον. Έτσι, οι προσωπικοί υπολογιστές αντικατέστησαν τα τερματικά και οι χρήστες 
απέκτησαν τη δυνατότητα να εκτελούν προγράμματα στον προσωπικό τους υπολογιστή. Το ίδιο 
χρονικό διάστημα, παρουσιάστηκε η προσέγγιση πελάτη-εξυπηρετητή, σύμφωνα με την οποία ο 
εξυπηρετητής διατηρεί μία κεντρική δεξαμενή δεδομένων, στην οποία οι πελάτες έχουν πρόσβαση.
Η εμφάνιση του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, έκανε το Υπολογιστικό Νέφος διάσημο. 
Τη δεκαετία του 1990 εμφανίστηκαν τα Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα (Virtual Private Networks).
Μέχρι τότε, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών υποστήριζαν τα κυκλώματα δεδομένων σημείου προς 
σημείο (point-to-point data circuits).

Μέχρι το 2000, κολοσσοί της Πληροφορικής όπως η Amazon, η Microsoft και η Google,
ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Qian et al., 
2009). Ακολουθούν κάποια από τα πιο σημαντικά ορόσημα στην ιστορία του Υπολογιστικού 

Νέφους. Το 2006, η Amazon παρουσίασε το Ελαστικό Υπολογιστικό Νέφος (Elastic Compute
Cloud(EC2)), μία εμπορική υπηρεσία βασισμένη στον Παγκόσμιο Ιστό, που παρείχε στο χρήστη τη 
δυνατότητα να υλοποιεί εφαρμογές σε ενοικιασμένα μηχανήματα. Το 2008, εμφανίστηκε το 
Eucalyptus, η πρώτη πλατφόρμα ανοικτού κώδικα για ανάπτυξη ιδιωτικών νεφών (private clouds). 
Την ίδια χρονιά, η Google κυκλοφόρησε το Google App Engine, πλατφόρμα που υποστήριζε 
διάφορες υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους. Το 2011, η IBM παρουσίασε το IBM SmartCloud και 
το 2012 κυκλοφόρησε το Oracle Cloud.

3 Κινητό Υπολογιστικό Νέφος
Εφόσον οι κινητές συσκευές (π.χ. έξυπνα κινητά, ταμπλέτες) είναι αντικείμενα που οι 

χρήστες δεν αποχωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα πρέπει να είναι μικρές, ελαφριές 
και να έχουν μπαταρίες μακράς διάρκειας. Αυτές οι απαιτήσεις προκαλούν μείωση της 
υπολογιστικής δύναμης συγκριτικά με εκείνη των στατικών συσκευών. Η μείωση του βάρους και 
του μεγέθους, η αύξηση της ζωής της μπαταρίας, η βελτίωση των εργονομικών χαρακτηριστικών 
και η επίτευξη της διάχυσης της θερμότητας έρχονται σε αντίθεση με την επεξεργαστική ταχύτητα, 
το μέγεθος της μνήμης και τις αποθηκευτικές δυνατότητες. Αν και οι σύγχρονες κινητές συσκευές 
έχουν αξιοσημείωτη υπολογιστική ισχύ, υπάρχουν αρκετές εφαρμογές (π.χ. εκείνες που αφορούν 
στην επεξεργασία πολυμέσων, στη συνεργατική επεξεργασία κλπ.) που απαιτούν ενέργεια και 
επεξεργαστικές δυνατότητες που οι κινητές συσκευές δε μπορούν να παρέχουν (Khan et al., 2014).

Το Κινητό Υπολογιστικό Νέφος (Mobile Cloud Computing) δίνει τη δυνατότητα εργασίες οι 
οποίες δε μπορούν να εκτελεστούν σε κινητές συσκευές λόγω ορίων που τίθενται σε ενεργειακό και 
επεξεργαστικό επίπεδο, να μεταφορτωθούν σε απομακρυσμένους εξυπηρετητές του Νέφους. Όταν 
μία κινητή συσκευή είναι υπερφορτωμένη, ίσως να είναι απαραίτητη μία δυναμική μεταφορά
κάποιων εργασιών της σε έναν απομακρυσμένο εξυπηρετητή του Νέφους.

Μόλις μία εργασία τοποθετείται στο Νέφος για εκτέλεση, μία νέα εικονική μηχανή 
δημιουργείται και ορίζεται σε έναν εξυπηρετητή με φυσική υπόσταση. Σε έναν τέτοιο εξυπηρετητή 
μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα διάφορες εικονικές μηχανές, κάθε μία από τις οποίες είναι 
αυτάρκεις, «τρέχουν» το δικό τους λειτουργικό σύστημα και παρέχουν πόρους όπως κεντρική 
μονάδα επεξεργασίας, μνήμη και μονάδες εισόδου/εξόδου. Μία εικονική μηχανή συνοδεύεται από 
δεδομένα μεταβλητού μεγέθους. Για παράδειγμα, η συμπίεση βίντεο προκαλεί μείωση δεδομένων, 
ενώ οι επιστημονικοί υπολογισμοί προκαλούν αύξηση δεδομένων. Επομένως, ο φόρτος των 
εξυπηρετητών στο Νέφος συνεχώς μεταβάλλεται εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως η 
μεταφερσιμότητα των συσκευών, η δημιουργία και ο τερματισμός εικονικών μηχανών καθώς και η 
μεταβολή του όγκου των δεδομένων τους. 

Πολλές φορές, για να εξισορροπηθεί ο φόρτος ενός συστήματος και να μειωθεί ο χρόνος 
εκτέλεσης, μία εργασία μετακινείται σε έναν νέο εξυπηρετητή. Η μετακίνηση συνεπάγεται ότι η 
εργασία θα διακόψει την εκτέλεσή της στον υπολογιστή που βρίσκεται και η κατάσταση της 
εικονικής μηχανής (σελίδες μνήμης) θα μεταφερθεί εκ νέου σε άλλο εξυπηρετητή. Εκεί, μία νέα 
εικονική μηχανή θα ξεκινήσει. 

Πριν πραγματοποιηθεί η μεταφορά μίας εργασίας, σημαντικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν 
σχετικά με το ποια εργασία θα πρέπει να μεταφερθεί, πού και πότε (Mishra et al., 2012). Η 
διαδικασία της μεταφοράς εργασιών εισάγει καθυστερήσεις. Το ζητούμενο είναι η ελαχιστοποίηση 
των διακοπών για το χρήστη, η μείωση του χρόνου εκτέλεσης μίας εργασίας αλλά και του χρόνου 
που χρειάζονται τα δεδομένα να μεταφερθούν στο χρήστη.

4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Υπολογιστικού Νέφους
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αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους μίας τέτοιας επιλογής. Το Υπολογιστικό 
Νέφος διευκολύνει τη συνεργασία και την ομαδική εργασία και απελευθερώνει τους ερευνητές από 
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αξιοποιούνται στο έπακρο, καθώς οι ψηφιακοί πόροι δεσμεύονται και αποδεσμεύονται δυναμικά, 
ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στα δεδομένα χωρίς χωρικούς και 
χρονικούς περιορισμούς και χωρίς προβληματισμούς σχετικά με την διαχειριστική πολυπλοκότητα 
των υπολογιστικών συστημάτων. 

Ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να ερευνηθεί είναι η πιθανή μείωση των εξόδων 
υποδομών (άδειες λογισμικού, εξοπλισμός, προσωπικό κλπ.) που δυνητικά συνεπάγεται η 
καθιέρωση του Υπολογιστικού Νέφους. Οι εταιρείες και οι οργανισμοί δεν θα υποχρεούνται πια να 
χτίζουν και να διατηρούν ιδιωτικές υποδομές. Απλά θα χρησιμοποιούν κοινόχρηστους πόρους, 
πληρώνοντάς τους ανάλογα με τη χρήση. Με άλλα λόγια, θα χρεώνονται μόνο για τις υπηρεσίες 
που εκμεταλλεύονται. Τέλος, αξιοσημείωτες είναι, αφενός, η αίσθηση που δίνεται στο χρήστη ότι η
διαθεσιμότητα των πόρων δεν έχει όρια και, αφετέρου, η ευελιξία στην παροχή πόρων η οποία 
γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες σε μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Εκτός από πλεονεκτήματα, η μεταφορά αρχείων και εφαρμογών από εξυπηρετητή σε 
εξυπηρετητή στο Νέφος εισάγει και κάποιους προβληματισμούς οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν 
σοβαρά υπ’ όψη. Ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να λυθεί είναι η μείωση κατανάλωσης ενέργειας 
στα κέντρα δεδομένων. Η συγκέντρωση των εργασιών σε λιγότερους εξυπηρετητές θα μείωνε τις 
ενεργειακές ανάγκες, όμως, από την άλλη, κάποιοι εξυπηρετητές θα υπερφορτώνονταν 
προκαλώντας μείωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο στόχος είναι η μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης χωρίς να υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες. Η 
Πράσινη προσέγγιση του Υπολογιστικού Νέφους (Green Computing) οδήγησε στη σύσταση 
αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου αυξημένου ερευνητικού ενδιαφέροντος, που αποσκοπεί στην 
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βέλτιστη χρήση των 
υπολογιστικών πόρων. Προσπάθειες έχουν γίνει ώστε να μειωθεί η εξάρτηση των κέντρων 
δεδομένων από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που 
παρέχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Younge et al., 2010).

Όσο αφορά το Υπολογιστικό Νέφος, υπάρχουν δικαιολογημένες ανησυχίες σχετικά με την 
εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων (Ryan, 2011). Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στα δεδομένα θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
Διαφορετικά, είναι πιθανόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα να αποκαλυφθούν ή να 
χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, είτε κατά λάθος είτε επίτηδες.  
Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι οι πάροχοι των υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 
(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φάκελο υγείας ασθενούς κλπ.) εισάγει πιθανές ανεπιθύμητες συνέπειες. 
Τελευταίες έρευνες επιχειρούν να εξασφαλίσουν την παροχή εγγυήσεων σχετικά με την ασφάλεια 
των δεδομένων. Σημαντικά ερευνητικά βήματα έχουν γίνει ώστε οι χρήστες να μπορούν να 
μεταφορτώνουν δεδομένα σε κρυπτογραφημένη μορφή. Στην περίπτωση αυτή, οι πάροχοι των 
υπηρεσιών θα μπορούν να κάνουν υπολογισμούς και αναζητήσεις στα κρυπτογραφημένα δεδομένα, 
χωρίς όμως να μπορούν να τα αποκρυπτογραφήσουν. Αν και μία τέτοια λύση φαίνεται να είναι 
υλοποιήσιμη, δε μπορεί προς το παρόν να καθιερωθεί δεδομένου ότι οι υπάρχουσες τεχνικές είναι 
ιδιαίτερα δαπανηρές σε υπολογιστικό επίπεδο και απαιτητικές ως προς το αναγκαίο εύρος ζώνης
(Ryan, 2011).

Το νομικό σύστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, δεν έχει ακόμα 
ξεκαθαρίσει απόλυτα ζητήματα σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την προστασία των 
δεδομένων που φυλάσσονται στο Νέφος. Κάποιοι από τους νόμους που αφορούν σε θέματα 
ασφάλειας δεδομένων μπορεί να δεχτούν πολλές διαφορετικές ερμηνείες, εντείνοντας έτσι τις 
ανησυχίες που υπάρχουν σχετικά με το κατά πόσο το Υπολογιστικό Νέφος διαφυλάσσει τα 
μεταφορτωμένα δεδομένα.  

Εγείρονται επίσης ζητήματα αξιοπιστίας, καθώς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου οι 
πάροχοι δεν κατάφεραν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Για παράδειγμα, τον Ιούνιο του 
2008, η Google App Engine σταμάτησε να λειτουργεί για έξι ώρες εξαιτίας προβλημάτων στο 

αποθηκευτικό της σύστημα. Το Μάιο του 2009, η Microsoft Azure διέκοψε την παροχή υπηρεσιών 
όσο αναβάθμιζε το λειτουργικό της σύστημα (Qian et al., 2009).

Επιτακτική απαίτηση είναι η παροχή εγγυήσεων ότι ο χρήστης θα απολαμβάνει τις υπηρεσίες 
που εμπεριέχονται στη συμφωνία που έχει συνάψει με τον πάροχο. Η παροχή τέτοιων εγγυήσεων 
θα ήταν πιο αξιόπιστη αν υπήρχε τρόπος ένα Νέφος να γνωρίζει την τωρινή του κατάσταση αλλά 
και τη μελλοντική του ικανότητα να εξυπηρετήσει πελάτες. Για να επιτευχθεί αυτό, όταν ο χρήστης 
κάνει αίτημα για να δεσμεύσει πόρους, δηλώνει την αρχή και το πέρας του χρονικού διαστήματος 
που θα τους χρειαστεί. Το αίτημα στη συνέχεια αξιολογείται από το διαχειριστή του Νέφους, ο 
οποίος έχει έτσι πλήρη εικόνα της διάθεσης των πόρων του. Με αυτόν τον τρόπο, εκμηδενίζεται ο 
κίνδυνος πόροι που είναι ήδη πλήρως δεσμευμένοι να διατεθούν ξανά.

5 Το Υπολογιστικό Νέφος στην εκπαίδευση
Ένα εκπαιδευτικό ινστιτούτο το οποίο ασχολείται με την ανάπτυξη εξελιγμένων υπηρεσιών,

θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και στην ανανέωση των υποδομών του σε 
επίπεδο υλικού και λογισμικού. Σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, οι μαθητές 
προσελκύονται να συμμετέχουν σε μαθήματα και οι καθηγητές είναι σε θέση να παρακολουθούν 
τις εξελίξεις στους τομείς του επιστημονικού τους ενδιαφέροντος, αντί να ασχολούνται με 
ζητήματα που αφορούν σε εξασφάλιση αδειών, ενημέρωση λογισμικού και επισκευή υπολογιστών.
Ας σημειωθεί ότι η ανανέωση και η συντήρηση σύγχρονου λογισμικού και υλικού, οδηγεί σε 
τεράστιες δαπάνες οι οποίες είναι δυσβάσταχτες ειδικά αυτή την περίοδο που η οικονομική κρίση
είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, το Υπολογιστικό Νέφος έχει 
υιοθετηθεί από τα εκπαιδευτικά συστήματα, με έμφαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να 
μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Φυσικά, η ανάγκη για λογισμικό 
και υλικό εξοπλισμό παραμένει. Στην πραγματικότητα, αυτά που χρειάζονται είναι απλές συσκευές
πρόσβασης, σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένας κοινός φυλλομετρητής. Ήδη έχουν προταθεί διάφορες 
λύσεις που αφορούν στην ενσωμάτωση του Υπολογιστικού Νέφους στην εκπαίδευση (Ercan, 2010∙
Alabbadi, 2011). Για παράδειγμα, 10200 μαθητές των σχολείων του Kentucky Pike County έχουν 
επωφεληθεί από τις παροχές του Υπολογιστικού Νέφους. Την πλατφόρμα που υποστηρίζει το 
εγχείρημα διαχειρίζεται η ICC Technology Partners, υπεργολάβος της IBM. Έχει υπολογιστεί ότι 
μέσα σε πέντε χρόνια το κόστος της λύσης αυτής θα είναι υποδιπλάσιο σε σχέση με το κόστος που 
θα αντιστοιχούσε στη διατήρηση ατομικών υπολογιστικών περιβαλλόντων. Το Υπολογιστικό 
Νέφος έχει υιοθετηθεί από πολλά κολλέγια και Πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής (π.χ. το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Berkley, το κολλέγιο της Βοστώνης, το 
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, τη σχολή Καλών Τεχνών στο Maryland), στη Βρετανία (π.χ. το 
Πανεπιστήμιο Leeds Metropolitan, το Πανεπιστήμιο Aberdeen) και σε πολλές άλλες χώρες σε 
ολόκληρο τον κόσμο (Sultan, 2010).

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Υπολογιστικού Νέφους στην εκπαίδευση είναι 
αξιοσημείωτα. Οι υπολογιστές των εκπαιδευτικών ινστιτούτων έχουν συνήθως μικρές 
αποθηκευτικές ικανότητες, αντίθετα με το Νέφος το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν 
μεγάλες ποσότητες δεδομένων κάθε τύπου. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να προσπελαστούν 
ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης και τη συσκευή πρόσβασης που 
χρησιμοποιεί, αρκεί να διαθέτει σύνδεση στο Διαδίκτυο και έναν τυπικό φυλλομετρητή. Παρέχεται 
επίσης η δυνατότητα δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων, η οποία εμποδίζει την απώλεια αρχείων 
όταν για παράδειγμα ένας υπολογιστής καταρρεύσει. Οι χρήστες έχουν πια πρόσβαση στα 
δεδομένα τους οποτεδήποτε και από οπουδήποτε θελήσουν, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση 
φορητών συσκευών αποθήκευσης δεδομένων. Η ενθάρρυνση της συνεργατικής μάθησης είναι 
επίσης σημαντική. Απλοποιείται η σύσταση ομάδων εργασίας και διευκολύνεται η συνεργασία 
μεταξύ των μελών τους μέσω της ανταλλαγής και του διαμοιρασμού αρχείων, ενώ δεν απαιτείται 
πια η αγορά, η εγκατάσταση και η ανανέωση εφαρμογών ή άλλων εργαλείων απαραίτητων για την 
υλοποίηση των εκάστοτε έργων. Εργασίες μπορεί να μεταφορτωθούν και να διαμοιραστούν από 
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αξιοποιούνται στο έπακρο, καθώς οι ψηφιακοί πόροι δεσμεύονται και αποδεσμεύονται δυναμικά, 
ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στα δεδομένα χωρίς χωρικούς και 
χρονικούς περιορισμούς και χωρίς προβληματισμούς σχετικά με την διαχειριστική πολυπλοκότητα 
των υπολογιστικών συστημάτων. 

Ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να ερευνηθεί είναι η πιθανή μείωση των εξόδων 
υποδομών (άδειες λογισμικού, εξοπλισμός, προσωπικό κλπ.) που δυνητικά συνεπάγεται η 
καθιέρωση του Υπολογιστικού Νέφους. Οι εταιρείες και οι οργανισμοί δεν θα υποχρεούνται πια να 
χτίζουν και να διατηρούν ιδιωτικές υποδομές. Απλά θα χρησιμοποιούν κοινόχρηστους πόρους, 
πληρώνοντάς τους ανάλογα με τη χρήση. Με άλλα λόγια, θα χρεώνονται μόνο για τις υπηρεσίες 
που εκμεταλλεύονται. Τέλος, αξιοσημείωτες είναι, αφενός, η αίσθηση που δίνεται στο χρήστη ότι η
διαθεσιμότητα των πόρων δεν έχει όρια και, αφετέρου, η ευελιξία στην παροχή πόρων η οποία 
γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες σε μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Εκτός από πλεονεκτήματα, η μεταφορά αρχείων και εφαρμογών από εξυπηρετητή σε 
εξυπηρετητή στο Νέφος εισάγει και κάποιους προβληματισμούς οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν 
σοβαρά υπ’ όψη. Ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να λυθεί είναι η μείωση κατανάλωσης ενέργειας 
στα κέντρα δεδομένων. Η συγκέντρωση των εργασιών σε λιγότερους εξυπηρετητές θα μείωνε τις 
ενεργειακές ανάγκες, όμως, από την άλλη, κάποιοι εξυπηρετητές θα υπερφορτώνονταν 
προκαλώντας μείωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο στόχος είναι η μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης χωρίς να υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες. Η 
Πράσινη προσέγγιση του Υπολογιστικού Νέφους (Green Computing) οδήγησε στη σύσταση 
αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου αυξημένου ερευνητικού ενδιαφέροντος, που αποσκοπεί στην 
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βέλτιστη χρήση των 
υπολογιστικών πόρων. Προσπάθειες έχουν γίνει ώστε να μειωθεί η εξάρτηση των κέντρων 
δεδομένων από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που 
παρέχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Younge et al., 2010).

Όσο αφορά το Υπολογιστικό Νέφος, υπάρχουν δικαιολογημένες ανησυχίες σχετικά με την 
εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων (Ryan, 2011). Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στα δεδομένα θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
Διαφορετικά, είναι πιθανόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα να αποκαλυφθούν ή να 
χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, είτε κατά λάθος είτε επίτηδες.  
Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι οι πάροχοι των υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 
(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φάκελο υγείας ασθενούς κλπ.) εισάγει πιθανές ανεπιθύμητες συνέπειες. 
Τελευταίες έρευνες επιχειρούν να εξασφαλίσουν την παροχή εγγυήσεων σχετικά με την ασφάλεια 
των δεδομένων. Σημαντικά ερευνητικά βήματα έχουν γίνει ώστε οι χρήστες να μπορούν να 
μεταφορτώνουν δεδομένα σε κρυπτογραφημένη μορφή. Στην περίπτωση αυτή, οι πάροχοι των 
υπηρεσιών θα μπορούν να κάνουν υπολογισμούς και αναζητήσεις στα κρυπτογραφημένα δεδομένα, 
χωρίς όμως να μπορούν να τα αποκρυπτογραφήσουν. Αν και μία τέτοια λύση φαίνεται να είναι 
υλοποιήσιμη, δε μπορεί προς το παρόν να καθιερωθεί δεδομένου ότι οι υπάρχουσες τεχνικές είναι 
ιδιαίτερα δαπανηρές σε υπολογιστικό επίπεδο και απαιτητικές ως προς το αναγκαίο εύρος ζώνης
(Ryan, 2011).

Το νομικό σύστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, δεν έχει ακόμα 
ξεκαθαρίσει απόλυτα ζητήματα σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την προστασία των 
δεδομένων που φυλάσσονται στο Νέφος. Κάποιοι από τους νόμους που αφορούν σε θέματα 
ασφάλειας δεδομένων μπορεί να δεχτούν πολλές διαφορετικές ερμηνείες, εντείνοντας έτσι τις 
ανησυχίες που υπάρχουν σχετικά με το κατά πόσο το Υπολογιστικό Νέφος διαφυλάσσει τα 
μεταφορτωμένα δεδομένα.  

Εγείρονται επίσης ζητήματα αξιοπιστίας, καθώς έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου οι 
πάροχοι δεν κατάφεραν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Για παράδειγμα, τον Ιούνιο του 
2008, η Google App Engine σταμάτησε να λειτουργεί για έξι ώρες εξαιτίας προβλημάτων στο 

αποθηκευτικό της σύστημα. Το Μάιο του 2009, η Microsoft Azure διέκοψε την παροχή υπηρεσιών 
όσο αναβάθμιζε το λειτουργικό της σύστημα (Qian et al., 2009).

Επιτακτική απαίτηση είναι η παροχή εγγυήσεων ότι ο χρήστης θα απολαμβάνει τις υπηρεσίες 
που εμπεριέχονται στη συμφωνία που έχει συνάψει με τον πάροχο. Η παροχή τέτοιων εγγυήσεων 
θα ήταν πιο αξιόπιστη αν υπήρχε τρόπος ένα Νέφος να γνωρίζει την τωρινή του κατάσταση αλλά 
και τη μελλοντική του ικανότητα να εξυπηρετήσει πελάτες. Για να επιτευχθεί αυτό, όταν ο χρήστης 
κάνει αίτημα για να δεσμεύσει πόρους, δηλώνει την αρχή και το πέρας του χρονικού διαστήματος 
που θα τους χρειαστεί. Το αίτημα στη συνέχεια αξιολογείται από το διαχειριστή του Νέφους, ο 
οποίος έχει έτσι πλήρη εικόνα της διάθεσης των πόρων του. Με αυτόν τον τρόπο, εκμηδενίζεται ο 
κίνδυνος πόροι που είναι ήδη πλήρως δεσμευμένοι να διατεθούν ξανά.

5 Το Υπολογιστικό Νέφος στην εκπαίδευση
Ένα εκπαιδευτικό ινστιτούτο το οποίο ασχολείται με την ανάπτυξη εξελιγμένων υπηρεσιών,

θα πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και στην ανανέωση των υποδομών του σε 
επίπεδο υλικού και λογισμικού. Σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, οι μαθητές 
προσελκύονται να συμμετέχουν σε μαθήματα και οι καθηγητές είναι σε θέση να παρακολουθούν 
τις εξελίξεις στους τομείς του επιστημονικού τους ενδιαφέροντος, αντί να ασχολούνται με 
ζητήματα που αφορούν σε εξασφάλιση αδειών, ενημέρωση λογισμικού και επισκευή υπολογιστών.
Ας σημειωθεί ότι η ανανέωση και η συντήρηση σύγχρονου λογισμικού και υλικού, οδηγεί σε 
τεράστιες δαπάνες οι οποίες είναι δυσβάσταχτες ειδικά αυτή την περίοδο που η οικονομική κρίση
είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, το Υπολογιστικό Νέφος έχει 
υιοθετηθεί από τα εκπαιδευτικά συστήματα, με έμφαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να 
μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Φυσικά, η ανάγκη για λογισμικό 
και υλικό εξοπλισμό παραμένει. Στην πραγματικότητα, αυτά που χρειάζονται είναι απλές συσκευές
πρόσβασης, σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένας κοινός φυλλομετρητής. Ήδη έχουν προταθεί διάφορες 
λύσεις που αφορούν στην ενσωμάτωση του Υπολογιστικού Νέφους στην εκπαίδευση (Ercan, 2010∙
Alabbadi, 2011). Για παράδειγμα, 10200 μαθητές των σχολείων του Kentucky Pike County έχουν 
επωφεληθεί από τις παροχές του Υπολογιστικού Νέφους. Την πλατφόρμα που υποστηρίζει το 
εγχείρημα διαχειρίζεται η ICC Technology Partners, υπεργολάβος της IBM. Έχει υπολογιστεί ότι 
μέσα σε πέντε χρόνια το κόστος της λύσης αυτής θα είναι υποδιπλάσιο σε σχέση με το κόστος που 
θα αντιστοιχούσε στη διατήρηση ατομικών υπολογιστικών περιβαλλόντων. Το Υπολογιστικό 
Νέφος έχει υιοθετηθεί από πολλά κολλέγια και Πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής (π.χ. το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Berkley, το κολλέγιο της Βοστώνης, το 
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, τη σχολή Καλών Τεχνών στο Maryland), στη Βρετανία (π.χ. το 
Πανεπιστήμιο Leeds Metropolitan, το Πανεπιστήμιο Aberdeen) και σε πολλές άλλες χώρες σε 
ολόκληρο τον κόσμο (Sultan, 2010).

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Υπολογιστικού Νέφους στην εκπαίδευση είναι 
αξιοσημείωτα. Οι υπολογιστές των εκπαιδευτικών ινστιτούτων έχουν συνήθως μικρές 
αποθηκευτικές ικανότητες, αντίθετα με το Νέφος το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν 
μεγάλες ποσότητες δεδομένων κάθε τύπου. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να προσπελαστούν 
ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης και τη συσκευή πρόσβασης που 
χρησιμοποιεί, αρκεί να διαθέτει σύνδεση στο Διαδίκτυο και έναν τυπικό φυλλομετρητή. Παρέχεται 
επίσης η δυνατότητα δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων, η οποία εμποδίζει την απώλεια αρχείων 
όταν για παράδειγμα ένας υπολογιστής καταρρεύσει. Οι χρήστες έχουν πια πρόσβαση στα 
δεδομένα τους οποτεδήποτε και από οπουδήποτε θελήσουν, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση 
φορητών συσκευών αποθήκευσης δεδομένων. Η ενθάρρυνση της συνεργατικής μάθησης είναι 
επίσης σημαντική. Απλοποιείται η σύσταση ομάδων εργασίας και διευκολύνεται η συνεργασία 
μεταξύ των μελών τους μέσω της ανταλλαγής και του διαμοιρασμού αρχείων, ενώ δεν απαιτείται 
πια η αγορά, η εγκατάσταση και η ανανέωση εφαρμογών ή άλλων εργαλείων απαραίτητων για την 
υλοποίηση των εκάστοτε έργων. Εργασίες μπορεί να μεταφορτωθούν και να διαμοιραστούν από 
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τους καθηγητές, οι οποίοι δεν θα είναι πια υποχρεωμένοι να εκτυπώνουν και να φωτοτυπούν 
έγγραφα για τους μαθητές τους. Κάθε έγγραφο σχετικό με το μάθημα, όπως σημειώσεις ή εργασίες,
θα μπορεί να μεταφορτωθεί στο Νέφος. Οι καθηγητές έτσι θα επικεντρώνουν την προσοχή τους 
στην κύρια δραστηριότητά τους, τη διδασκαλία, και δε θα χρειάζεται να προβληματίζονται με 
τεχνικά θέματα σχετικά με την υποδομή της εκπαιδευτικής μονάδας, σε επίπεδο υλικού και 
λογισμικού (Sultan, 2010).

6 Το Υπολογιστικό Νέφος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Η χρήση του Υπολογιστικού Νέφους στα ελληνικά σχολεία θα υποστήριζε πολύπλευρα την 

εκπαιδευτική διαδικασία και θα μείωνε σημαντικά το δυσβάσταχτο κόστος της συντήρησής ή, 
ακόμα χειρότερα, της ανανέωσης του πεπαλαιωμένου λογισμικού και υλικού εξοπλισμού των 
εκπαιδευτικών ινστιτούτων. Τα ελληνικά σχολεία προσπαθούν να διατηρήσουν τον ψηφιακό τους 
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Νέφους στη βασική εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Πανελλήνιο Σχολικό 
Δίκτυο (http://www.sch.gr/), το οποίο υποστηρίζεται από το ελληνικό κράτος και παρέχει δωρεάν 
σύγχρονες και ασύγχρονες υπηρεσίες σε μαθητές, καθηγητές και σχολικές μονάδες, όπως 
τηλεδιάσκεψη και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, περιοχές συζητήσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
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είτε επειδή είναι εκτός λειτουργίας είτε επειδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι εξαιρετικά αργές. 

Αυτό το φαινόμενο είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δεν έχει διατεθεί στο έργο η απαιτούμενη 
τεχνική υποστήριξη.

Άξιο λόγου είναι και το Ψηφιακό Σχολείο (http://dschool.edu.gr/), το οποίο είναι μία ψηφιακή 
εκπαιδευτική πλατφόρμα για μαθητές και καθηγητές. Συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ). Η βασική ιδέα είναι η παροχή ενός ασφαλούς 
ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας σε μαθητές και καθηγητές. Σκοπός του είναι η αναβάθμιση της 
εκπαιδευτικής εμπειρίας και η υποστήριξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των 
μελών της σχολικής κοινότητας. Παρέχει διαδραστικά ψηφιακά σχολικά βιβλία και αποθήκες 
ψηφιακών αντικειμένων μάθησης. Ο κάθε χρήστης έχει την προσωπική του περιοχή ώστε να 
αποθέτει εκπαιδευτικό υλικό και να παρουσιάζει τα έργα του. 

7 Συμπεράσματα - Προοπτικές
Υπάρχουν ωστόσο κάποια ανοικτά θέματα σχετικά με την καθιέρωση του Υπολογιστικού 

Νέφους στους κόλπους της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν 
σοβαρά υπόψη. Πρώτα από όλα, η παροχή γρήγορων ευρυζωνικών υπηρεσιών είναι απαραίτητη. 
Από την άλλη, αρκετοί εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα οι πιο ηλικιωμένοι, δεν έχουν αναπτύξει 
επαρκείς δεξιότητες σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και έτσι δεν αισθάνονται άνετα 
ώστε να τις ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προτιμούν πιο παλιές εκπαιδευτικές 
τεχνικές και μερικές φορές δεν ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν και να δοκιμάσουν καινούριες 
τεχνικές, επειδή κάτι τέτοιο απαιτεί προσπάθεια και χρόνο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι, 
πριν από την καθιέρωση του Υπολογιστικού Νέφους, ένα σημαντικό θέμα που χρήζει 
αντιμετώπισης είναι η αλλαγή της νοοτροπίας και της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στο 
ενδεχόμενο της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Επιπροσθέτως, το νομικό μας σύστημα χρειάζεται να εμπλουτιστεί ως προς τα θέματα που 
αφορούν στην προστασία των δεδομένων. 

Το Υπολογιστικό Νέφος αναφέρεται στην παροχή λογισμικού και υπηρεσιών δεδομένων σε 
χρήστες που διαθέτουν έναν απλό ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύνδεση στο Διαδίκτυο και έναν κοινό 
φυλλομετρητή. Η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας από ινστιτούτα και οργανισμούς εισάγει 
αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα αλλά και προβληματισμούς. Πολλές χώρες, ακόμα και στην Αφρική, 
έχουν καθιερώσει τη χρήση του Υπολογιστικού Νέφους στο εκπαιδευτικό τους σύστημα. Στην 
Ελλάδα, η ενσωμάτωση του Υπολογιστικού Νέφους στη σχολική ζωή είναι ακόμα στα σπάργανα. 
Ωστόσο, η καθιέρωσή του θα μπορούσε να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική διαδικασία και να 
μειώσει τα λειτουργικά έξοδα που συνεπάγεται η διατήρηση ιδιωτικών πληροφοριακών 
συστημάτων.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
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Αναστασία Κανέλλου
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής

Περίληψη

Η επικοινωνία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και ένα φαινόμενο ζωής, το 
οποίο δίνει νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη, δρώντας ως καταλύτης στη 
διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων (Σταμάτης, 2012). Τα τελευταία 
χρόνια, πολλοί ερευνητές έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στην 
ποιότητα της επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και τις οικογένειες των 
μαθητών που φοιτούν σε αυτό. Μια λύση είναι η χρήση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας των Επικοινωνιών, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν σα 
γέφυρα ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η ανάδειξη τη συμβολή των ΤΠΕ στην αποτελεσματική
επικοινωνία αυτών, σε συνδυασμό με τους παραδοσιακούς τρόπους 
επικοινωνίας.

Λέξεις κλειδιά: ανοικτό σχολείο, επικοινωνία, ΤΠΕ

1 Εισαγωγή

Το  σχολείο  μπορεί να εξεταστεί ως ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα καθώς 
λειτουργεί μέσα σε ένα ευρύτερο  περιβάλλον  το οποίο επηρεάζει αλλά και 
επηρεάζεται από αυτό. Το σχολείο, λοιπόν, εκφράζει έναν τρόπο 
συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσονται κοινωνικές 
σχέσεις (Σαϊτη,2007). Αναμφισβήτητα για να λειτουργεί αποτελεσματικά 
ένα σχολείο θα πρέπει να αναπτύσσονται σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των 
μελών που έρχονται σε άμεση επαφή με αυτό.

Στο χώρο της Εκπαίδευσης η επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού η 
φύση των εργασιών και η διδακτική πράξη πραγματοποιούνται κατά κύριο 
λόγο μέσω λεκτικής ή μη λεκτικής επικοινωνίας (Σαϊτης,2007). Ειδικότερα, 
όσο αφορά την εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα με την εκπαιδευτική 
πρακτική, η διαδικασία της επικοινωνίας είναι διάχυτη στην καθημερινότητα 
των εκπαιδευτικών όπου μέσω αυτής, μπορούν να ανταπεξέλθουν 
αποτελεσματικά, αλληλεπιδρώντας με μαθητές, διοικητικά στελέχη και γονείς 
όπως και στη χρήση και αξιοποίηση του διδακτικού υλικού.

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι και τις μέρες μας δίνει 
περισσότερη σημασία στην παροχή γνώσεων και λιγότερη σε ανάληψη 
πρωτοβουλιών για καλλιέργεια ουσιαστικής ενδοσχολικής επικοινωνίας.
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οποίο δίνει νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη, δρώντας ως καταλύτης στη 
διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων (Σταμάτης, 2012). Τα τελευταία 
χρόνια, πολλοί ερευνητές έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στην 
ποιότητα της επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και τις οικογένειες των 
μαθητών που φοιτούν σε αυτό. Μια λύση είναι η χρήση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας των Επικοινωνιών, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν σα 
γέφυρα ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η ανάδειξη τη συμβολή των ΤΠΕ στην αποτελεσματική
επικοινωνία αυτών, σε συνδυασμό με τους παραδοσιακούς τρόπους 
επικοινωνίας.

Λέξεις κλειδιά: ανοικτό σχολείο, επικοινωνία, ΤΠΕ

1 Εισαγωγή

Το  σχολείο  μπορεί να εξεταστεί ως ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα καθώς 
λειτουργεί μέσα σε ένα ευρύτερο  περιβάλλον  το οποίο επηρεάζει αλλά και 
επηρεάζεται από αυτό. Το σχολείο, λοιπόν, εκφράζει έναν τρόπο 
συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσονται κοινωνικές 
σχέσεις (Σαϊτη,2007). Αναμφισβήτητα για να λειτουργεί αποτελεσματικά 
ένα σχολείο θα πρέπει να αναπτύσσονται σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των 
μελών που έρχονται σε άμεση επαφή με αυτό.

Στο χώρο της Εκπαίδευσης η επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού η 
φύση των εργασιών και η διδακτική πράξη πραγματοποιούνται κατά κύριο 
λόγο μέσω λεκτικής ή μη λεκτικής επικοινωνίας (Σαϊτης,2007). Ειδικότερα, 
όσο αφορά την εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα με την εκπαιδευτική 
πρακτική, η διαδικασία της επικοινωνίας είναι διάχυτη στην καθημερινότητα 
των εκπαιδευτικών όπου μέσω αυτής, μπορούν να ανταπεξέλθουν 
αποτελεσματικά, αλληλεπιδρώντας με μαθητές, διοικητικά στελέχη και γονείς 
όπως και στη χρήση και αξιοποίηση του διδακτικού υλικού.

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι και τις μέρες μας δίνει 
περισσότερη σημασία στην παροχή γνώσεων και λιγότερη σε ανάληψη 
πρωτοβουλιών για καλλιέργεια ουσιαστικής ενδοσχολικής επικοινωνίας.
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Η επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας από την πλευρά των  
Ελλήνων εκπαιδευτικών νοείται ως μία διαδικασία συνεργασίας, η οποία 
κινείται σε δύο θεμελιώδη επίπεδα. Το πρώτο εστιάζει στην ενημέρωση 
αυτών για τη συμπεριφορά και την ακαδημαϊκή  επίδοση των παιδιών τους 
και το δεύτερο, σε αιτήματα συνδρομής των γονέων στην άσκηση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως για παράδειγμα η προμήθεια υλικών 
μέσων κ.ά. (Σταμάτης, 2012). Οι σχέσεις  και οι επαφές που διατηρεί η 
οικογένεια με το σχολείο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο ανοικτό 
είναι το ίδιο το σχολείο  προς τους γονείς των παιδιών.

Γνωρίζουμε ότι η αποτελεσματική επικοινωνία συμβάλλει πάντοτε θετικά, 
τόσο στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών όσο και στην ανάπτυξη 
των διαπροσωπικών σχέσεων. Η πίεση χρόνου, ο εκνευρισμός  ή ακόμα και 
η υπερένταση όπως και η εσφαλμένη αντίληψη του εκπαιδευτικού ή 
γονεϊκού ρόλου, μπορούν να προκαλέσουν παρερμηνείες, συγκρούσεις και 
ρίξεις στη σχέση του σχολείου με την οικογένεια (Σταμάτης, 2012). Στη 
σχετική διεθνή βιβλιογραφία προτείνονται τυπολογίες που περιγράφουν τις 
διάφορες μορφές ανάμειξης των γονέων στο σχολείο.

Γενικά, οι πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν για την επικοινωνία 
ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια είναι πολλές. Το σημαντικό είναι η 
επικοινωνία να μην  είναι επιφανειακή αλλά ουσιαστική. Τα τελευταία 
χρόνια οι εκπαιδευτικοί πειραματίζονται με ποικίλα τεχνολογικά μέσα 
προκειμένου να επικοινωνήσουν με τους γονείς με καινοτόμους και πιο 
αποτελεσματικούς χρονικά τρόπους (Ramirez, 2001). Στις μέρες μας η 
πρόσβαση των ανθρώπων και επομένως και των μελών μιας οικογένειας σε 
προηγμένες τεχνολογίες Η/Υ, συνεχώς αυξάνεται και το γεγονός αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα την αύξηση των ευκαιριών επικοινωνίας του σχολείου και 
της οικογένειας μέσω των Νέων Τεχνολογιών. Κινητά τηλέφωνα, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ιστοσελίδες παρέχουν στο σχολείο νέα 
εργαλεία για την επίτευξη της επικοινωνίας με την οικογένεια και την 
ενημέρωση των γονέων για τα παιδιά τους.

Πιστεύουμε πως με τέτοιες δράσεις πετυχαίνεται μια ολιστική προσέγγιση 
της επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια των μαθητών 
που φοιτούν σε αυτό, γιατί μπορούν οι γονείς να επιλέξουν τον τρόπο που 
τους διευκολύνει περισσότερο στην επικοινωνία τους με το σχολείο,  
συνδυάζοντας τους παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας με την 
επικοινωνία μέσω των ΤΠΕ. Γνώμονα, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί το 
συμφέρον των μαθητών, το οποίο μπορεί να διασφαλιστεί επαρκώς μόνο με 
την ανάπτυξη μιας υγιούς επικοινωνιακής σχέσης μεταξύ  σχολείου και 
οικογένειας.

 

 

2 Το σχολείο ως ανοικτό σύστημα

Το σχολείο αποτελεί μια κοινωνική πραγματικότητα ή κοινωνική 
οργάνωση, αφού δεν απαρτίζεται μόνο από το σύνολο των διαφόρων 
στοιχείων, όπως είναι τα αναλυτικά προγράμματα τα βιβλία και την 
υλικοτεχνική υποδομή αυτού, αλλά και από τους ανθρώπους (Σαΐτης,
2007). Ως οργάνωση το σχολείο χαρακτηρίζεται από τρία κοινά στοιχεία. 
Το ανθρώπινο δυναμικό όπως οι δάσκαλοι, οι μαθητές  κ.ά., τους υλικούς 
πό.1ρους και την υλικοτεχνική υποδομή. Αποτελεί, λοιπόν, ένα σύστημα. 
Ως σύστημα εννοούμε ένα σύμπλεγμα αλληλοεπηρεαζόμενων και 
αλληλοεξαρτώμενων μεταξύ τους στοιχείων. Κάθε αλλαγή σε κάποιο 
στοιχείο του συστήματος επιφέρει αλλαγές σε όλο το σύστημα(Bateson,
1972).

Ένα σύστημα μπορεί να είναι ανοικτό ή κλειστό. Το ανοικτό σύστημα 
βρίσκεται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον του ενώ το κλειστό δε 
βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον (Σαΐτης, 2007). Το σχολείο 
βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του γιατί κατά την 
επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον δέχεται εισροές όπως: μαθητές, 
δασκάλους, βιβλία κ. ά, εκτελώντας τη λειτουργία της εισόδου. Με αυτό 
τον τρόπο τις μετασχηματίζει στο εσωτερικό περιβάλλον εκτελώντας τη 
λειτουργία της εκροής (Σαΐτης, 2008).

Ένα σχολείο λοιπόν μπορεί να εξεταστεί ως ένα ανοικτό κοινωνικό 
σύστημα καθώς λειτουργεί μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον το οποίο 
επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται από αυτό. Η  έννοια του συστήματος έχει 
τη βάση της στη Συστημική θεωρία η οποία με τη σειρά της βασίζεται στη 
Γενική θεωρία των Συστημάτων η  οποία διατυπώθηκε από το βιολόγο Von
Berta Lanffy τη δεκαετία του 1930. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι όλοι οι 
οργανισμοί είναι συστήματα τα οποία απαρτίζονται από υποσυστήματα, 
που με τη σειρά τους αποτελούν μέρος υπερσυστημάτων. Για το σχολείο, η 
κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργεί αποτελεί το υπερσύστημά του, ενώ οι 
μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, η υλικοτεχνική υποδομή, αποτελούν τα 
υποσυστήματά του. Τα μέλη της σχολικής κοινότητας,  συνδέονται μεταξύ 
τους σχηματίζοντας μια διοικητική δομή μέσα από την οποία περνάει η 
εργασία.

Το σχολείο, λοιπόν, εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής δράσης στο πλαίσιο 
της οποίας αναπτύσσονται κοινωνικές σχέσεις (Σαϊτη,2007). 
Αναμφισβήτητα για να λειτουργεί αποτελεσματικά ένα σχολείο θα πρέπει 
να αναπτύσσονται σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των υποσυστημάτων του.
Μέσω για την επίτευξη της αγαστής αυτής συνεργασίας είναι η επικοινωνία 
των υποσυστημάτων αυτών με το σχολείο  σε όλες τις δυνατές μορφές της.
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2.1Η Επικοινωνιακή πολιτική της σχολικής μονάδας

Επικοινωνία, είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο ζωής κατά το οποίο 
συμμετέχοντας συνολικά ο άνθρωπος, ως ψυχοπνευματική και σωματική 
οντότητα, καταφέρνει αξιοποιώντας, δια του συνόλου των αισθήσεων, 
εσωτερικά κίνητρα και περιβαλλοντικά ερεθίσματα τα οποία μετατρέπει σε 
κωδικοποιημένα σήματα, να ανταλλάξει κατανοητές σκέψεις και 
συναισθήματα, εξυπηρετώντας πολυπληθείς στόχους κάθε φορά, σε 
πολλαπλά επίπεδα της επαγγελματικής, επιστημονικής, οικογενειακής, 
προσωπικής και κάθε άλλης κοινωνικής του πραγματικότητας
(Σταμάτης,2012). Οι μορφές της επικοινωνίας (όπως αναφέρει ο Σταμάτης,
2012), είναι πολλές: η λεκτική, η μη λεκτική, η διαπροσωπική, η ομαδική, η 
μαζική, η διαπολιτισμική , η υποστηρικτική, η εναλλακτική, η συμπονετική, 
η περιβαλλοντική και η παγκόσμια.

Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα  
συστατικά των ανθρώπινων σχέσεων, καθώς, σύμφωνα με τον Durbin
(1998) (όπως αναφέρουν οι Γεωργόπουλος και Σταμάτης, 2009), η 
επικοινωνία μοιάζει με την κόλλα που κρατάει έναν οργανισμό ενωμένο. Η 
επικοινωνία προσδιορίζει πόσο αποτελεσματικά συνεργάζονται οι άνθρωποι 
στην επίτευξη αντικειμενικών σκοπών(Σαΐτης, 2007).Όλοι όσοι ανήκουν σε 
έναν οργανισμό μπορεί να είναι κατά καιρούς πομποί ή δέκτες μηνυμάτων, 
συμμετέχοντας έτσι ενεργά στη διαδικασία της επικοινωνίας (Koontz &
O’Donell 1984). Η επικοινωνία παρέχει έναν μηχανισμό συνεργασίας, έναν 
μηχανισμό με τον οποίο τα άτομα μπορούν να συγκρίνουν διάφορες μορφές 
συμπεριφοράς και να διαλευκάνουν αμφιβολίες γύρω από τη δουλειά τους, 
το ρόλο τους, και τις περιοχές των συγκρούσεων μεταξύ ομάδων και 
ατόμων. Επίσης, η επικοινωνία μπορεί να παρακινεί, να κατευθύνει, να 
ελέγχει και να αξιολογεί την επίδοση των μελών του οργανισμού 
(Ζαβλανός, 1998).

Στο χώρο της Εκπαίδευσης η επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού 
η φύση των εργασιών και η διδακτική πράξη πραγματοποιούνται κατά 
κύριο λόγο μέσω λεκτικής ή μη λεκτικής επικοινωνίας (Σαϊτης,2007). Η 
επικοινωνία στο πλαίσιο μιας σχολικής μονάδας έχει τα ίδια 
χαρακτηριστικά  κάθε επικοινωνιακής μορφής και αφορά όλους τους φορείς 
που σχετίζονται με κάποιο τρόπο με αυτήν, εσωτερικούς και εξωτερικούς. 
Ανάλογα την ονομάζουμε: εσωτερική ή εξωτερική (Αθανασούλα-Ρέππα, 
1999). Η εσωτερική επικοινωνία πραγματοποιείται μεταξύ των μελών μιας 
σχολικής μονάδας όπως των δασκάλων, των μαθητών, του προσωπικού που 
εργάζεται σε αυτήν, της διοίκησης και όσων την επηρεάζουν άμεσα και 
αποφασίζουν για αυτήν όπως το Υπουργείο Παιδείας που την ελέγχει μέσα 
από κάποιο Γραφείο Εκπαίδευσης (Αθανασούλα-Ρέππα,1999). Όσο αφορά 

 

 

την εξωτερική επικοινωνία, αυτή συντελείται μεταξύ των ατόμων που 
ανήκουν στον εκπαιδευτικό οργανισμό και άλλων που δεν ανήκουν σε 
αυτόν, αλλά οπουδήποτε  αλλού όπως τους γονείς των μαθητών που 
φοιτούν σε αυτόν, πολιτιστικούς φορείς κ.ά. (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999).

Το σχολείο, ως ανοικτό σύστημα, βρίσκεται σε αμφίδρομη σχέση με το 
περιβάλλον του, δηλαδή με το κοινωνικό, το οικονομικό, το πολιτικό, το 
πολιτιστικό, το τεχνολογικό σύστημα μέσα στο οποίο υπάρχει. Τόσο η 
εσωτερική όσο και η εξωτερική επικοινωνία  μπορεί να είναι προφορική 
που γίνεται με συνομιλία και συνέντευξη, όσο και γραπτή που 
πραγματοποιείται με έγγραφα όπως η  αίτηση, η αναφορά, κ.ά. (Σαΐτης, 
2007)

2.2 Η αναγκαιότητα επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων

Το σχολείο και η οικογένεια, μέχρι και τις μέρες μας, αποτελούσαν « 
αποκλίνοντα» πεδία μεταξύ των οποίων η δυνατότητα για επικοινωνία και 
συνεργασία ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη. Οι γονείς των παιδιών παρέμεναν 
αποκομμένοι τόσο ως μονάδες όσο και ως ομάδες από τις εκπαιδευτικές και 
σχολικές διαδικασίες και διεργασίες. Η τάση για συνεργασία, από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1960, βασίστηκε στην πεποίθηση ότι η σχολική επιτυχία  
ενός παιδιού συνδέεται άμεσα με τις κοινωνικές , πολιτισμικές, μαθησιακές 
εμπειρίες, στάσεις και φιλοδοξίες του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Τα τελευταία χρόνια το θέμα σχολείο και οικογένεια αποτελεί αντικείμενο 
μελέτης πολλών επιστημονικών ερευνών (Γεωργίου, 2000). Σκοπό έχουν 
μέσω αυτών να κατανοήσουν πώς η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και 
γονέων ή κηδεμόνων μπορεί να συμβάλει  στην πρόοδο των παιδιών σε
διάφορους τομείς της ζωής τους. Η επικοινωνία μεταξύ σχολείου και 
οικογένειας από την πλευρά των  Ελλήνων εκπαιδευτικών νοείται ως μία 
διαδικασία συνεργασίας, η οποία κινείται σε δύο θεμελιώδη επίπεδα. Το 
πρώτο εστιάζει στην ενημέρωση αυτών για τη συμπεριφορά και την 
ακαδημαϊκή  επίδοση των παιδιών τους και το δεύτερο, σε αιτήματα 
συνδρομής των γονέων στην άσκηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως 
για παράδειγμα η προμήθεια υλικών μέσων κ.ά. (Σταμάτης, 2012). Από την 
πλευρά τους, οι Έλληνες γονείς, θεωρούν την επικοινωνία με το δάσκαλο 
του παιδιού τους ή το Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας ως μια 
αυτονόητη διαδικασία που εμπίπτει στη  λογική της εξυπηρέτησης του 
πολίτη από δημόσιο υπάλληλο, παραγνωρίζοντας  την ιδιαίτερη φύση της 
εκπαίδευσης και των λειτουργών της (Σταμάτης, 2012). Επίσης, έχει 
παρατηρηθεί ότι οι γονείς, έρχονται σε επαφή με το σχολείο έντονα όταν τα 
παιδία  τους φοιτούν στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο και 
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εσωτερική όσο και η εξωτερική επικοινωνία  μπορεί να είναι προφορική 
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για παράδειγμα η προμήθεια υλικών μέσων κ.ά. (Σταμάτης, 2012). Από την 
πλευρά τους, οι Έλληνες γονείς, θεωρούν την επικοινωνία με το δάσκαλο 
του παιδιού τους ή το Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας ως μια 
αυτονόητη διαδικασία που εμπίπτει στη  λογική της εξυπηρέτησης του 
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ελάχιστα όσο αυτά μεγαλώνουν και φτάνουν στο λύκειο. Ακόμα, στα πρώτα 
σχολικά χρόνια η επικοινωνία γονέων και σχολείου το κύριο θέμα της 
επικοινωνίας είναι να μάθουν οι γονείς για τη συμπεριφορά των παιδιών 
τους και η ακαδημαϊκή τους πρόοδο. Δε λείπουν βέβαια και οι περιπτώσεις 
όπου οι γονείς επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή μιας 
σχολικής μονάδας προκειμένου να διατυπώσουν παράπονα, σε σχέση με 
την απρεπή συμπεριφορά και την άδικη βαθμολόγηση των εκπαιδευτικών 
προς τα παιδιά τους. Η διάρκεια και η ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ 
ενός παραπονούμενου γονέα και ενός εκπαιδευτικού, είναι εξαιρετικά 
κρίσιμη (Σταμάτης, 2012).

Οι οικογένειες που συνεργάζονται αποτελεσματικά με το σχολείο και την 
κοινότητα δημιουργούν σημαντικό κοινωνικό κεφάλαιο, αφού 
συγκεντρώνουν πόρους ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση παραμέτρων
των οικογενειών, των σχολείων, των γειτονιών και των κοινοτήτων 
(Μυλωνάκου-Κεκέ, 2007). Στη χώρα μας προβλέπεται από τη νομοθεσία η 
συμμετοχή των γονέων της σχολικής κοινότητας, διοικητικά και 
διαδικαστικά. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53,του ΙΕ κεφαλαίου 
του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167,τ.Α΄,30-09-1985) όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2, παράγραφος 16 του Ν. 2621/1998(ΦΕΚ. 
136,τ.Α΄,23-06-1998), θεσμοθετήθηκε η συμμετοχή των γονέων και 
κηδεμόνων στα εκπαιδευτικά δρώμενα με τη συγκρότηση οργανώσεων
γονέων.

3 Τρόποι επικοινωνίας σχολείου οικογένειας

Οι σχέσεις και οι επαφές που διατηρεί η οικογένεια με το σχολείο 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο ανοικτό είναι το ίδιο το σχολείο  
προς τους γονείς των παιδιών. Η ενδυνάμωση και η σύσφιξη των δεσμών 
εξαρτάται κυρίως από το πώς αυτό θα αναδιαμορφώσει αφενός τις 
παραδοσιακές του αντιλήψεις ως προς τις σχέσεις αυτές και αφετέρου να 
επανακαθορίσει τις σχετικές του πρακτικές προσεγγίζοντας τους γονείς και 
κηδεμόνες των μαθητών. Στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία προτείνονται 
τυπολογίες που περιγράφουν τις διάφορες μορφές ανάμειξης των γονέων 
στο σχολείο, Καταρχήν ο Fullan (όπως αναφέρει ο Συμέου, 2003), 
εισηγήθηκε 4 τύπους δεσμών ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια:

• Την οικογενειακή συνεισφορά στη διδασκαλία του παιδιού στο σπίτι.

• Στη διδασκαλία μέσα στο σχολείο.

• Την προσφορά της εθελοντικής εργασίας μέσα στο σχολείο.

• Την ανάδειξη των γονιών στη διοίκηση του σχολείου.

 

 

Άλλη κατηγοριοποίηση των τρόπων επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και 
την οικογένεια είναι της Tomlinson, η οποία αποτελείται  από 4 τύπους:

• Την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ σχολείου και οικογένειας μέσω 
γραπτής επικοινωνίας όπως επιστολών, σημειωμάτων, αναφορών και 
επισκέψεων.

• Την προσωπική εμπλοκή των γονέων για παράδειγμα τη βοήθεια που 
μπορούν να προσφέρουν οι γονείς στην κατ, οίκον εργασίες.

• Την άτυπη ανάμειξη των γονέων σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης του 
σχολείου, λόγου χάρη, μέσω της εκπροσώπησής τους σε συλλογικά όργανα.

• Την επίσημη συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διοίκηση και 
χάραξη πολιτικής η οποία επιτυγχάνεται με την εκλογή τους ως μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου των συλλογικών και εκτελεστικών της οργάνων.

Στόχος όλων είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας 
αφενός για ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα σχολικά προγράμματα και 
την ακαδημαϊκή επίδοση του παιδιού και αφετέρου για πληροφόρηση του 
σχολείου για τις οικογενειακές συνθήκες του μαθητή που σχετίζονται με τη 
φοίτησή του.

Το σχολικό περιβάλλον δίνει πληροφορίες για το ίδιο το σχολείο. Είναι ένας 
«σιωπηλός αγγελιαφόρος» σχετικά με τις στάσεις  και τις δράσεις  που 
περιέχονται εντός σχολικού κτιρίου. Ένα φιλικό προς τους γονείς 
περιβάλλον αντανακλά σε μεγάλο βαθμό πόσο ψηλά αποτιμάται από το 
προσωπικό του σχολείου η επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών. Στα 
σημερινά δημόσια σχολεία, όπου πλέον θεωρούνται πολυπολιτισμικά, 
πιστεύεται ότι στην περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί, το σχολείο 
μπορεί να ενθαρρύνει τις επισκέψεις τους με το να τους καλωσορίζει στο 
χώρο του σχολείου χρησιμοποιώντας την εθνική τους γλώσσα 
(Κωνσταντίνου, 1995).

Γενικά, οι πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν για την επικοινωνία 
ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια είναι πολλές. Το σημαντικό είναι η 
επικοινωνία να μην  είναι επιφανειακή αλλά ουσιαστική. Έτσι, μπορούμε να 
διακρίνουμε τυπικές και άτυπες διαδικασίες που διευκολύνουν την 
επικοινωνία και τη συνεργασία γονέων και σχολείου. Ειδικότερα, ως 
τυπικές διαδικασίες θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε:

• Την αρχική ενημέρωση των γονέων που πραγματοποιείται με την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς και αφορά το πρόγραμμα σπουδών, τις ανάγκες 
μελέτης των μαθητών στο σπίτι κ.ά.



217
 

 

ελάχιστα όσο αυτά μεγαλώνουν και φτάνουν στο λύκειο. Ακόμα, στα πρώτα 
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Άλλη κατηγοριοποίηση των τρόπων επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και 
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σχολείου για τις οικογενειακές συνθήκες του μαθητή που σχετίζονται με τη 
φοίτησή του.

Το σχολικό περιβάλλον δίνει πληροφορίες για το ίδιο το σχολείο. Είναι ένας 
«σιωπηλός αγγελιαφόρος» σχετικά με τις στάσεις  και τις δράσεις  που 
περιέχονται εντός σχολικού κτιρίου. Ένα φιλικό προς τους γονείς 
περιβάλλον αντανακλά σε μεγάλο βαθμό πόσο ψηλά αποτιμάται από το 
προσωπικό του σχολείου η επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών. Στα 
σημερινά δημόσια σχολεία, όπου πλέον θεωρούνται πολυπολιτισμικά, 
πιστεύεται ότι στην περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί, το σχολείο 
μπορεί να ενθαρρύνει τις επισκέψεις τους με το να τους καλωσορίζει στο 
χώρο του σχολείου χρησιμοποιώντας την εθνική τους γλώσσα 
(Κωνσταντίνου, 1995).

Γενικά, οι πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν για την επικοινωνία 
ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια είναι πολλές. Το σημαντικό είναι η 
επικοινωνία να μην  είναι επιφανειακή αλλά ουσιαστική. Έτσι, μπορούμε να 
διακρίνουμε τυπικές και άτυπες διαδικασίες που διευκολύνουν την 
επικοινωνία και τη συνεργασία γονέων και σχολείου. Ειδικότερα, ως 
τυπικές διαδικασίες θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε:

• Την αρχική ενημέρωση των γονέων που πραγματοποιείται με την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς και αφορά το πρόγραμμα σπουδών, τις ανάγκες 
μελέτης των μαθητών στο σπίτι κ.ά.
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• Τις προσκλήσεις μέσω ενημερωτικών σημειωμάτων που αποστέλλονται για 
συναντήσεις στο σχολείο για ενημέρωση για δραστηριότητες που πρόκειται 
να πραγματοποιηθούν.

• Τις συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών καθ, όλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους  με στόχο την πληροφόρηση από την πλευρά των 
εκπαιδευτικών για την επίδοση κλπ. και από την άλλη πλευρά των γονέων 
για τις συνήθειες μελέτης των παιδιών στο σπίτι, τα ενδιαφέροντα τους κ.ά.

• Την ανταλλαγή ενημερωτικών σημειωμάτων ή την τήρηση ημερολογίου 
προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους ή 
για διάφορα ζητήματα του σχολείου.

• Τον πίνακα ανακοινώσεων.

• Τη δημιουργία εφημερίδας για γονείς όπου παρουσιάζονται ζητήματα 
κοινού ενδιαφέροντος (σχολείου-οικογένειας).

Ως άτυπες διαδικασίες που διευκολύνουν την επικοινωνία σχολείου και 
οικογένειας μπορούν να θεωρηθούν:

• Οι επισκέψεις των γονέων στην τάξη.

• Οι σύντομες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων κατά τη διάρκεια 
εκδηλώσεων.

• Η τηλεφωνική επικοινωνία.

• Η αυθόρμητη ανταλλαγή σημειωμάτων ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ 
εκπαιδευτικών και γονέων.

• Η ευκαιριακή παροχή βοήθειας από τους γονείς για την αντιμετώπιση 
τρεχόντων πρακτικών προβλημάτων. (Μυλωνάκου- Κεκέ,  2000).

Επίσης, η επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας μπορεί να είναι 
μονόδρομη ή αμφίδρομη.

Η γραπτή επικοινωνία αποτελεί, ίσως, το πιο αποδοτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο μονόδρομης επικοινωνίας  μέσω της οποίας μπορεί  
να επιτευχθεί σημαντική και συνεχής συνεργασία και αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Οι φορητοί ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές είναι μια άλλη μορφή γραπτής επικοινωνιακής τεχνικής που 
χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο σήμερα οι σχολικές μονάδες. Τέλος 
πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν καθημερινά τα τετράδια επικοινωνίας 

 

 

προκειμένου να μοιραστούν πληροφορίες με τους γονείς, ειδικά όταν 
πρόκειται για μαθητές με ειδικές μαθησιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η αμφίδρομη επικοινωνία περιλαμβάνει διαδραστικό διάλογο ανάμεσα σε 
εκπαιδευτικούς και γονείς. Οι συζητήσεις μπορούν να λάβουν χώρα κατά τη 
διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων(ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας),
κατ, οίκον επισκέψεων, σεμιναρίων γονέων και εκπαιδευτικών καθώς και 
διαφόρων σχολικών δραστηριοτήτων (Berger, 2004).

3.1 Επικοινωνία σχολείου και οικογένειας μέσω των ΤΠΕ

Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί πειραματίζονται με ποικίλα 
τεχνολογικά μέσα προκειμένου να επικοινωνήσουν με τους γονείς με 
καινοτόμους και πιο αποτελεσματικούς χρονικά τρόπους (Ramirez, 2001). 
Πράγματι, εάν υπήρχε η δυνατότητα ολοκληρωμένης επικοινωνίας ανάμεσα 
στο σχολείο και τους γονείς, τότε κάθε οικογένεια θα μπορούσε εύκολα να 
μάθει ακριβώς ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει ώστε να παρέχει ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης στο σπίτι. Στις μέρες μας η πρόσβαση 
των ανθρώπων και επομένως και των μελών μιας οικογένειας σε 
προηγμένες τεχνολογίες Η/Υ, συνεχώς αυξάνεται και το γεγονός αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα την αύξηση των ευκαιριών επικοινωνίας του σχολείου και 
της οικογένειας μέσω των Νέων Τεχνολογιών. Όσο αφορά τους 
εκπαιδευτικούς προσφέρει επικοινωνιακές ευκαιρίες οι οποίες δεν 
περιορίζονται από το σχολικό κυρίως ωράριο  ή την τοποθεσία (Berstein,
1998), ενώ στο γονέα προσφέρει τα μέσα για να συμμετέχει ενεργά στην 
εκπαίδευση του παιδιού χωρίς αυτή να είναι ορατή στο σχολείο, 
ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό, την ανεξαρτησία των παιδιών μέσα σε ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον (Rogers & Wright n.d).

Πιο συγκεκριμένα, μέσω των ΤΠΕ, ως αμφίδρομη επικοινωνία των γονέων 
με το σχολικό περιβάλλον, οι γονείς μπορεί να μάθουν για τις καθημερινές 
σχολικές  ευθύνες των παιδιών τους, τη δουλειά των εκπαιδευτικών και οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να μάθουν για τις καθημερινές ευθύνες της 
οικογένειας στη δουλειά και στο σπίτι. Επίσης, η απόσταση ανάμεσα στην 
περιοχή του σχολείου και του χώρου εργασίας συχνά αποτελεί εμπόδιο για 
την επικοινωνία. Η Τεχνολογία, βέβαια, από μόνη της δεν μπορεί να κάνει 
όλους να επικοινωνούν, μπορεί εντούτοις να τους ενθαρρύνει και να κάνει 
πιο εύκολη την επικοινωνία στην περίπτωση που αποφασίζουν να 
επικοινωνήσουν. Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και 
ιστοσελίδες παρέχουν στο σχολείο νέα εργαλεία για την επίτευξη της 
επικοινωνίας με την οικογένεια και την ενημέρωση των γονέων για τα 
παιδιά τους.
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Έρευνες  σε 5.805 δασκάλους των χωρών: Γαλλία, Η.Β, Γερμανία, 
Νορβηγία, Σουηδία και Αμερική, αποκάλυψε ότι το 71% αυτών θεωρούν 
ότι ένα ασφαλές Διαδίκτυο μια «Πύλη Γονέων»,  όπου οι γονείς θα 
μπορούν να έχουν λεπτομέρειες σχετικά με την εκπαίδευση του παιδιού 
τους, θα βελτιώσει την επικοινωνία σχολείου οικογένειας. Οι εκπαιδευτικοί 
θέλουν ένα εργαλείο το οποίο θα βελτιώσει τη ροή πληροφοριών και θα 
μειώσει το φόρτο εργασίας τους (“THE TIMES”, 2011).

Σήμερα, ο αριθμός των εκπαιδευτικών ιστοσελίδων συνεχώς αυξάνεται σαν 
ένα διαδραστικό εργαλείο για εξατομικευμένη εργασία στο σπίτι και τη 
γονεϊκή εμπλοκή σε αυτή τη διαδικασία. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τις 
σχολικές ιστοσελίδες και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πιο συγκεκριμένα, 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, 
μαθητές και γονείς να συντάσσουν, να αποστέλλουν, να τηρούν αρχείο με 
τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όσων επιθυμούν και φίλτρο ανεπιθύμητων 
μηνυμάτων και  να ανακτούν και να προωθούν γραπτά μηνύματα. Όλες 
αυτές οι λειτουργίες μπορούν να υποστηρίξουν την αλληλογραφία μεταξύ 
των οικογενειών και του σχολείου. Έτσι, αν οι γονείς διαπιστώσουν ότι τα 
μηνύματά τους διαβάζονται και απαντώνται εγκαίρως, τότε θα επέλεγαν και 
θα χρησιμοποιούσαν το μέσο αυτό πιο συχνά. Επιπλέον, μπορούν να 
ανταποκριθούν σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα οποιαδήποτε στιγμή και όχι 
κατά ανάγκη μόνο όταν το σχολείο λειτουργεί.

Μια καλά οργανωμένη σχολική  ιστοσελίδα προσφέρει πληθώρα 
πληροφοριών για τη σχολική κοινότητα. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείται 
χρόνος, μειώνονται οι τηλεφωνικές κλήσεις στο σχολείο και βελτιώνεται η 
ποιότητα εργασίας των εκπαιδευτικών, σε ότι αφορά τη διδασκαλία και τη 
μάθηση. Ένα άλλο όφελος από τη χρήση της ιστοσελίδας είναι ότι μπορούν 
να τοποθετηθούν με ελάχιστο κόστος, συμβάλλουν στη μείωση της 
γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών. Ταυτόχρονα, 
υπάρχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή. Η 
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μορφή και το περιεχόμενο μιας σχολικής ιστοσελίδας.
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σχεδιασμένη προκειμένου να επιτευχθούν οι προβλεπόμενοι στόχοι. Στην 
πραγματικότητα αποτελεί την ταυτότητα του οργανισμού που 
αντιπροσωπεύει. Ειδικότερα, η σχολική ιστοσελίδα απεικονίζει τη σχολική 
κοινότητα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας 
τα οποία της προσδίδουν μια φιλική εικόνα απέναντι στους γονείς είναι τα 
παρακάτω:

 

 

• Μήνυμα καλωσορίσματος προς τους γονείς από τον/την Διευθυντή της 
σχολικής μονάδας.

• Επιλογή της γλώσσας προκειμένου να αντλήσουν τις πληροφορίες.

• Νέα, μια περιοχή της ιστοσελίδας που θα δίνει πληροφορίες σε γονείς και 
μαθητές για τα νέα και παλιά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο σχολείο.

• Ιστορικό του σχολείου.

• Βραβεία και αριστεία που έχει τυχόν λάβει  το σχολείο και οι μαθητές με 
τους εκπαιδευτικούς .

• Χώρος υποβολής ερωτημάτων όπου θα δίνονται απαντήσεις σε θέματα 
σχετικά με το ωράριο και τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου, τις ώρες 
που οι γονείς μπορούν να επισκέπτονται τους εκπαιδευτικούς, ενημέρωση 
για τις απουσίες μαθητών.

• Επικοινωνία. Η ενότητα αυτή θα δίνει πληροφορίες για την τοποθεσία του 
σχολείου. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει έναν χάρτη με οδηγίες 
κατεύθυνσης, το σχολικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου του 
σχολείου, το φαξ και την ηλεκτρονική διεύθυνση. Βέβαια, δε θα πρέπει να 
παρέχεται καμία πληροφορία για τα στοιχεία του προσωπικού εκτός και 
υπάρχει η συγκατάθεσή τους.

• Φωτογραφίες.

• Δραστηριότητες.

• Σύνδεσμοι.

• Χώρος μόνο για γονείς. Πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται για τους γονείς και όλη την οικογένεια.

Η τεχνολογία των web site είναι μοναδική και κάνει περισσότερο ελκυστική 
μια ιστοσελίδα. Αναμφισβήτητα, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει μια 
ιστοσελίδα ελκυστική για τους γονείς. Το βασικό είναι να βοηθήσουμε τους 
γονείς να επικοινωνούν γρήγορα και εύκολα και κυρίως να αντιληφθούν το 
πόσο σημαντικό είναι επικοινωνούν με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς.

Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων της χώρας μας 
διαθέτουν επαρκή υλικοτεχνική υποδομή για την επικοινωνία ανάμεσα στο 
σχολείο και την οικογένεια, όχι όμως με σύγχρονο και αναβαθμισμένο 
υλικό. Επίσης υπάρχει έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευμένου προσωπικού για
την τεχνική κάλυψη, τη συντήρηση και επισκευή του υπάρχοντος 
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εξοπλισμού. Πολλές σχολικές μονάδες κατάφεραν να αποκτήσουν 
εργαστήρια πληροφορικής με δωρεές και πρωτοβουλία των ίδιων των 
εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να υπάρχει εξοικείωση με τις ΤΠΕ.

Στην ιδιωτική εκπαίδευση η χρήση των ΤΠΕ είναι περισσότερο 
διαδεδομένη. Από την πλευρά των ιδιοκτητών καταβάλλεται προσπάθεια η 
επικοινωνία εκπαιδευτικών και οικογένειας να πραγματοποιείται, μέσω της 
ιστοσελίδας της κάθε σχολικής μονάδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελούν τα Κολλέγια Αθηνών και Ψυχικού στην ιστοσελίδα των οποίων 
υπάρχει σύνδεση που απευθύνεται αποκλειστικά στους γονείς και επιδιώκει 
την άμεση ενημέρωσή τους. Πλήρη ενημέρωση μέσω ιστοσελίδας του 
σχολείου παρέχουν και άλλα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια όπως η 
«Ελληνογερμανική Αγωγή», τα Εκπαιδευτήρια «Αυγουλέα-Λιναρδάτου»,
τα Εκπαιδευτήρια «Πλάτωνα» , «Κωστέα- Γείτονα»,  τα «Αρσάκεια-
Τοσίτσεια Σχολεία» καθώς και πολλά ιδιωτικά σχολεία της επαρχίας όπως 
τα «Εκπαιδευτήρια Βέροιας», όπου στην ιστοσελίδα του σχολείου υπάρχει 
συγκεκριμένη επιλογή για γονείς όπου αντλούν πληροφορίες εισάγοντας 
τον προσωπικό τους κωδικό. Στη δημόσια εκπαίδευση, η επικοινωνία με 
τους γονείς μέσω των ΤΠΕ δεν είναι ακόμα προτεραιότητα, αφού προέχει η 
επέκταση της χρήσης αυτών σε βασικές λειτουργίες της σχολικής μονάδας 
όπως σύνταξη εγγράφων, διατήρηση ψηφιακού αρχείου του σχολείου, 
επικοινωνία με φορείς της εκπαίδευσης, ενίσχυση της διδακτικής 
διαδικασίας κ.ά. (Κουλούρη, 2007).

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ύστερα από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι μια 
αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια, 
δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας, αναδεικνύει τις 
προσωπικές ανάγκες του μαθητή, βοηθά στην ανάπτυξη των κοινωνικών 
και συναισθηματικών δεξιοτήτων, βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία, 
συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των στόχων του σχολείου και τελικά 
στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Διάφοροι, όμως, λόγοι 
αποτελούν εμπόδιο στην επικοινωνία σχολείου και οικογένειας. Η έλλειψη 
χρόνου είναι ο κυριότερος από αυτούς. Οι ΤΠΕ έρχονται να προσφέρουν 
λύση στο πρόβλημα αυτό. Από τις υπάρχουσες μέχρι σήμερα έρευνες 
βλέπουμε ότι διευκολύνεται η επικοινωνία αυτή μέσω των ψηφιακών μέσων 
σε τρεις κυρίως τομείς. Στην εξοικονόμηση χρόνου για τους γονείς, στη 
βελτίωση της παροχής πληροφοριών και στην απλοποίηση της διαδικασίας 
επικοινωνίας. Παρόλα αυτά, ένα πολύ  μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών 
χρησιμοποιεί ψηφιακά μέσα για την επικοινωνία με την οικογένεια των 
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μαθητών τους , αφού, όπως έχουμε προαναφέρει, δεν αρκεί η επάρκεια του 
τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά ο εκσυγχρονισμός, η τεχνογνωσία και η 
αντίστοιχη δυνατότητα από την πλευρά της οικογένειας. Πάντως, είναι 
σημαντικό  το γεγονός,  ότι οι σημερινοί εκπαιδευτικοί των σχολείων μας 
τηρούν θετική στάση απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ. Είναι σημαντικό,  γιατί 
η αξιοποίησή τους ή όχι εξαρτάται κυρίως από τις προθέσεις και το 
ενδιαφέρον αυτών. Επίσης, θα πρέπει να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι 
προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση των 
ΤΠΕ, όπως, σωστός σχεδιασμός, συγχρονισμός και συντονισμός δράσεων 
ώστε να υπάρχει θεσμοθέτηση από την πλευρά της Πολιτείας και να μην 
εναποτίθεται στην κρίση, τη διάθεση, το μεράκι και τις πρωτοβουλίες 
ορισμένων εκπαιδευτικών.

Τέλος πιστεύουμε πως πετυχαίνεται μια ολιστική προσέγγιση της επικοινωνίας 
ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια των μαθητών που φοιτούν σε αυτό,
γιατί μπορούν οι γονείς να επιλέξουν τον τρόπο που τους διευκολύνει 
περισσότερο στην επικοινωνία τους με το σχολείο, συνδυάζοντας τους 
παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας με την επικοινωνία μέσω των ΤΠΕ.
Γνώμονα, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί το συμφέρον των μαθητών, το οποίο 
μπορεί να διασφαλιστεί επαρκώς μόνο με την ανάπτυξη μιας υγιούς 
επικοινωνιακής σχέσης μεταξύ  σχολείου και οικογένειας. Η σχέση αυτή γίνεται 
αντιληπτή από τους μαθητές και λειτουργεί ως κίνητρο βελτίωσης των 
επιδόσεων και της συμπεριφοράς τους. Για τη διαμόρφωση αυτής της σχέσης 
είναι «καταδικασμένοι» να εργάζονται άοκνα οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και η 
διεύθυνση του σχολείου (Σταμάτης, 2012).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

Αθανασούλα-Ρέππα. (1999). Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού.(Β). Πάτρα: ΕΑΠ

Γεωργίου Σ.Ν. (2000). Σχέση σχολείου-οικογένειας και Ανάπτυξη του 
Παιδιού .Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Γεωργόπουλος, Σ. & Σταμάτης, Π. Ι. (2009). Απόψεις μελών ΠΥΣΠΕ για τις 
μορφές επικοινωνίας τους με εκπαιδευτικούς. Επιστημονικό Βήμα, 11,σ. 29-42.

Ζαβλανός, Μ. (1998). Management. Αθήνα: Έλλην.

Ζωγόπουλος, Ε. Α. (2001). Νέες τεχνολογίες και μέσα επικοινωνίας στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Αθήνα: Κλειδάριθμος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

224 

 

Κουλούρης, Χ. Π. (2007). Επικοινωνία Εκπαιδευτικής Μονάδας-Γονέων.
Διερεύνηση των στάσεων, απόψεων, ρόλων καθηγητών και γονέων. Η 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών .Έρευνα σε σχολείο της Αθήνας και της 
Φιλιππιάδας. Διπλωματική Εργασία, ΕΑΠ.

Κωνσταντίνου, Χ. Ι. (1995). Το σχολείο ως γραφειοκρατικός οργανισμός και 
ο ρόλος του του εκπαιδευτικού σε αυτόν. Αθήνα: Σμυρνιωτάκη.

Μυλωνάκου- Κεκέ, Η. (2007). Σχολείο, οικογένεια και κοινότητα: 
Αναπτύσσοντας τη συνεργασία.

Νόμος 1566. (1985). Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ 167, τ. Α΄, 30-09-1985

Νόμος 2621. (1998). Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ.136,τ. 
Α΄, 23-06-1998.

Προκοπιάδου, Γ. (2006). Η Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες. Διπλωματική 
Εργασία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα 
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2003). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της 
πληροφορίας: ολική προσέγγιση (Α΄). Αθήνα.

Σαΐτης, Χ. (2007). Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων. Αθήνα.

Σαΐτης, Χ. (2008). Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης. (5η έκδ.).

Σταμάτης, Π. Ι. (2012). Επικοινωνία στην εκπαιδευτική και διοικητική 
διαδικασία. Αθήνα: Διάδραση.

Συμέου, Λ. (2003). Σχέσεις σχολείου- οικογένειας: έννοιες, μορφές και 
εκπαιδευτικές συνεπαγωγές. Παιδαγωγική Επιθεώρηση,  36, σ. 101-103.

Ξενόγλωσση

Berger, E. (2004). Parents as Partners in Education. Families and Schools 
Working Together (6th .ed). New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.

Berstein, A. (1998). Using electronic mail to improve school-based 
communications THE Journal.Ανακτήθηκε 22-12-2011 από το Διαδίκτυο:
http/the journal.com/article/14087.

Ramirez, F. (2001). Technology and parent involvement. Clearing House, 
75(1). p.30-31.



225 

 

Κουλούρης, Χ. Π. (2007). Επικοινωνία Εκπαιδευτικής Μονάδας-Γονέων.
Διερεύνηση των στάσεων, απόψεων, ρόλων καθηγητών και γονέων. Η 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών .Έρευνα σε σχολείο της Αθήνας και της 
Φιλιππιάδας. Διπλωματική Εργασία, ΕΑΠ.

Κωνσταντίνου, Χ. Ι. (1995). Το σχολείο ως γραφειοκρατικός οργανισμός και 
ο ρόλος του του εκπαιδευτικού σε αυτόν. Αθήνα: Σμυρνιωτάκη.

Μυλωνάκου- Κεκέ, Η. (2007). Σχολείο, οικογένεια και κοινότητα: 
Αναπτύσσοντας τη συνεργασία.

Νόμος 1566. (1985). Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ 167, τ. Α΄, 30-09-1985

Νόμος 2621. (1998). Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ.136,τ. 
Α΄, 23-06-1998.

Προκοπιάδου, Γ. (2006). Η Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες. Διπλωματική 
Εργασία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα 
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2003). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της 
πληροφορίας: ολική προσέγγιση (Α΄). Αθήνα.

Σαΐτης, Χ. (2007). Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων. Αθήνα.

Σαΐτης, Χ. (2008). Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης. (5η έκδ.).

Σταμάτης, Π. Ι. (2012). Επικοινωνία στην εκπαιδευτική και διοικητική 
διαδικασία. Αθήνα: Διάδραση.

Συμέου, Λ. (2003). Σχέσεις σχολείου- οικογένειας: έννοιες, μορφές και 
εκπαιδευτικές συνεπαγωγές. Παιδαγωγική Επιθεώρηση,  36, σ. 101-103.

Ξενόγλωσση

Berger, E. (2004). Parents as Partners in Education. Families and Schools 
Working Together (6th .ed). New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.

Berstein, A. (1998). Using electronic mail to improve school-based 
communications THE Journal.Ανακτήθηκε 22-12-2011 από το Διαδίκτυο:
http/the journal.com/article/14087.

Ramirez, F. (2001). Technology and parent involvement. Clearing House, 
75(1). p.30-31.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Βασίλειος Ορφανάκης
vorfan@gmail.com

Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λασιθίου

Σταμάτιος Παπαδάκης
stpapadakis@gmail.com

Εκπαιδευτικός ΠΕ19

Περίληψη
Το Sharable Content Object Reference Model (SCORM) είναι ένα σύνολο προτύπων και 

προδιαγραφών για την ανάπτυξη, τη συσκευασία (packaging) και τη διανοµή εκπαιδευτικού υλικού 
υψηλής ποιότητας, όποτε και οπουδήποτε αυτό απαιτείται. Το SCORM «επιβάλει» κανόνες για τη 
δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων (ΜΑ) (Learning Objects - LOs), τα οποία θα μπορούν να 
φορτωθούν σε διαφορετικά Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) (Learning Management
Systems - LMSs). Έτσι, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία συγγραφής (Authoring Tools),
μπορούμε να δημιουργήσουμε πακέτα τα οποία θα μπορούν να φορτωθούν σε διάφορα ΣΔΜ όπως 
το Moodle, το Chamilo, το LAMs, το Sakai κ.α. Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια σύντομη 
αναφορά σε δωρεάν εργαλεία για τη δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων σε μορφή SCORM,
όπως το eXe, ο Reload Editor, το Udutu και το Course Lab.

Λέξεις κλειδιά: SCORM, εργαλεία συγγραφής, μαθησιακά αντικείμενα

1 Εισαγωγή
Στην εποχή μας είναι δεδομένη η αλματώδης ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η αύξηση της ταχύτητας των γραμμών διασύνδεσης. Οι νέες 
τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο για την 
ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να δώσουν μία άλλη διάσταση στη μάθηση. Τα
τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας διάλογος σε ακαδημαϊκό – ερευνητικό επίπεδο για την 
εφαρμογή των νέων αυτών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και έννοιες όπως το e-
learning έχουν έρθει στο προσκήνιο. Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, ειδικά της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν ήδη υιοθετήσει και χρησιμοποιούν ευρέως πλατφόρμες που 
υποστηρίζουν την εξ’ αποστάσεων εκπαίδευση. Η ραγδαία εξέλιξη των προηγμένων μαθησιακών 
τεχνολογιών σύγχρονης και ασύγχρονης μετάδοσης, δημιουργεί νέα δεδομένα στο σχεδιασμό και 
την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Anastasiades, 2005· 2006).

2 e-Learning
Η ελληνική μετάφραση του όρου e-Learning είναι τηλε-εκπαίδευση, δηλαδή η εκπαίδευση 

από μακριά. Δεν αποτυπώνεται όμως με ακρίβεια η έννοια του e-Learning που γενικά περιλαμβάνει 
την ηλεκτρονική μάθηση. Κάνοντας μια έρευνα στη σχετική βιβλιογραφία μπορεί κάποιος να
διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για την ακριβή διατύπωση του ορισμού του e-
Learning.

Όπως σχολιάζουν οι Sangra, Vlachopoulos, & Cabrera (2011), κατά καιρούς έχουν 
διατυπωθεί διαφορετικοί όροι για να περιγράψουν την ίδια έννοια, όπως: Computer Based 
Learning, Techology Based Training, ή Computer Based Training. Οι ίδιοι κατέταξαν τους 
διαφόρους ορισμούς του όρου σε τέσσερις γενικές κατηγορίες: α) βασιζόμενοι στην τεχνολογία, β) 
με κριτήριο τον τρόπο παροχής της εκπαίδευσης, γ) με βάση την επικοινωνία και δ) αναφορικά με 
το εκπαιδευτικό πρότυπο. Ανεξάρτητα από τη βαρύτητα που δίνει κάποιος σε κάθε ένα από τα 4 
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αυτά χαρακτηριστικά (σύγχρονη τεχνολογία, προσβασιμότητα, επικοινωνία, μαθητοκεντρικό 
πρότυπο μάθησης), οι διάφορες προσεγγίσεις, περιγράφουν επαρκώς την έννοια του e-Learning.

Η UNESCO (2001), ως e-Learning, δέχεται την «αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία η 
οποία προάγεται από τον συνδυασμό ψηφιακώς παρεχομένου διδακτικού περιεχομένου μαζί με 
(μαθησιακή) υποστήριξη και υπηρεσίες». Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Cobarsi (2007), ως e-
Learning ορίζεται «η εφαρμογή των τεχνολογιών της ηλεκτρονικής πληροφορίας στην εκπαίδευση, 
κατά την οποία τα διδακτικά περιεχόμενα και δραστηριότητες παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα».
Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, η έννοια του e-Learning ταυτίζεται με αυτήν της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση καθώς ορίζεται ως «η βασιζόμενη στην τεχνολογία μάθηση, στην οποία τα υλικά της 
μάθησης μεταφέρονται ηλεκτρονικά σε απομακρυσμένους μαθητές μέσω ενός δικτύου υπολογιστών»
(Harper et al., 2004).

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι υπό την ευρύτερη έννοια το e-Learning περιλαμβάνει όλες τις 
εκπαιδευτικές καταστάσεις στις οποίες οι ΤΠΕ έχουν μια ευρεία χρήση, ενώ υπό μια στενότερη 
έννοια, το e-Learning είναι ο τύπος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στον οποίο το μαθησιακό 
υλικό μεταφέρεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου, για να αφομοιωθεί από τους μαθητές με το 
δικό τους τρόπο.

3 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
Για την υλοποίηση του e-Learning τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν 

διαδικτυακές ψηφιακές εφαρμογές, γνωστές ως Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning 
Management Systems – LMSs). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται επίσης ως «εκπαιδευτικές 
πλατφόρμες», «πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης», «κατανεμημένα εκπαιδευτικά συστήματα», 
«συστήματα διαχείρισης μαθημάτων», «συστήματα διαχείρισης περιεχομένου». Συνδυάζουν μία 
σειρά εκπαιδευτικών και διαχειριστικών εργαλείων, με σκοπό την παροχή μεθόδων για το 
σχεδιασμό, την κατασκευή και την παροχή διαδικτυακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (Coates et
al., 2005). Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) διακρίνονται σε ανοικτού κώδικα και σε 
εμπορικά. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα aTutor, Canvas, Chamilo, Claroline, eFront, Fedena,
ILIAS, LAMS, Moodle, OLAT, OpenOLAT, Sakai, SWAD, Totara LMS και WeBWorK ενώ στη 
δεύτερη κατηγορία γνωστά LMS είναι το Blackboard, το Desire2Learn, το eCollege κ.α. (Σχήμα 1).

Σχήμα 1. Η «αγορά» των LMS (πηγή: http://mfeldstein.com/)
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Σχήμα 1. Η «αγορά» των LMS (πηγή: http://mfeldstein.com/)

Ένα ΣΔΜ, αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης στο οποίο οι εκπαιδευτικοί αναρτούν 
το διδακτικό τους υλικό σε διάφορες μορφές και οργανώνουν την υλοποίηση των μαθημάτων τους. 
Από την άλλη, οι μαθητές συμμετέχουν δημιουργικά στις εργασίες τους, αξιολογούνται γι αυτές και 
ενημερώνονται. Είναι ο διαδικτυακός «χώρος» ασφαλούς πρόσβασης των εμπλεκομένων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, από οποιοδήποτε σημείο και υπολογιστική συσκευή. Παρέχει 
δυνατότητες επικοινωνίας των μαθητών, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους εκπαιδευτικούς τους, 
σε ένα οργανωμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ένα τυπικό ΣΔΜ προσφέρει:

• σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία (περιοχές ανακοινώσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
λίστες επικοινωνίας, σύγχρονη διαδικτυακή συνομιλία, περιοχές ασύγχρονων συζητήσεων 
και προγράμματα σύγχρονης ανταλλαγής μηνυμάτων),

• ανάπτυξη και διανομή εκπαιδευτικού υλικού (δημιουργία αντικειμένων μάθησης, ανάπτυξη 
δεξαμενών αντικειμένων μάθησης),

• αξιολόγηση (υποβολή εργασιών, τεστ πολλαπλής επιλογής, ομαδική εργασία και 
ανατροφοδότηση),

• διαχείριση της τάξης και του χρήστη (εγγραφή, παρουσίαση χρονοδιαγραμμάτων, 
διαχείριση δραστηριοτήτων των φοιτητών, παροχή ωρών ηλεκτρονικού γραφείου) (Coates
et al., 2005).

4 Μαθησιακά Αντικείμενα
Οι τεχνολογίες για το e-Learning και τα διάφορα ΣΔΜ είναι πλέον ώριμες αλλά η έρευνα 

συνεχίζεται σε μια από τις πιο πρόσφατες που είναι τα Μαθησιακά Αντικείμενα (ΜΑ). Στο 
επίκεντρο του σχεδιασμού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βρίσκονται πλέον σήμερα τα ΜΑ.

Κατά τον Lehman (2007), «Αντικείμενο Μάθησης ή Μαθησιακό Αντικείμενο είναι κάθε
οντότητα, ψηφιακή ή όχι, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μάθηση, εκπαίδευση και κατάρτιση.
Κάθε ψηφιακός πόρος που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τη μάθηση. Είναι ένα 
μικρό, επαναχρησιμοποιήσιμο εκπαιδευτικό κοµµάτι ψηφιακής πληροφορίας το οποίο δάσκαλοι και 
εκπαιδευτές μπορούν να αρχειοθετήσουν και να χρησιμοποιήσουν στο χτίσιμο των μαθημάτων τους 
και, επίσης, να το μοιραστούν µε άλλους».

∆ίνοντας έναν ευρύτερο ορισµό, το MA είναι ένα αυτοτελές ψηφιακό αντικείμενο που έχει
παραχθεί για ένα συγκεκριμένο αντικειμενικό διδακτικό σκοπό. «Είναι διδακτικό υλικό που 
εντοπίζεται στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείται προκειμένου να εξηγήσει, να υποστηρίξει, να 
συμπληρώσει ή ακόµη και να αποτιµήσει τη μάθηση των μαθητών» (Cramer, 2007).

Τα ΜΑ αποτελούν διακριτά τμήματα εκπαιδευτικού υλικού, που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αυτοδύναμα ή δυναμικά αθροιζόμενα, ώστε να προσεγγίσουν και να 
υποστηρίξουν ένα θέμα μάθησης, ενώ η δημιουργία τους έχει ως στόχο τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησής τους σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Ένα ΜΑ μπορεί να είναι μια 
απλή εικόνα ή ένα κείμενο, αν και η τάση είναι να περιλαμβάνει πιο σύνθετες μορφές 
πληροφορίας.

5 Πρότυπα
Για την περιγραφή των ΜΑ τα οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στα διάφορα ΣΔΜ, 

πολύ γρήγορα διαφάνηκε η ανάγκη να υπάρξουν ανοικτά πρότυπα. Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν 
στη δημιουργία τέτοιων προτύπων ήταν:

• η ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση των ΜΑ (reusability),
• η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ΣΔΜ (interoperability),
• η ανάγκη για διαθεσιμότητα πρόσβασης και εύκολης αναζήτησης (accessibility).

Τα πιο γνωστά πρότυπα που αναπτύχθηκαν είναι το ADL (Advanced Distributed Learning) -
www.adlnet.org, το AICC (Aviation Industry CBT Committee) – www.aicc.org, το Dublin Core -
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http://dublincore.org/, το IEEE LTSC (Learning Technology Standardization Committee) -
http://ieee-sa.centraldesktop.com/ltsc/ και το IMS (Global Learning Consortium) -
www.imsproject.org.

Αυτή η ποικιλία όμως των προτύπων που αναπτύχθηκαν, έκαναν πιο δύσκολη τη μεταφορά 
του εκπαιδευτικού υλικού από το ένα σύστημα στο άλλο. Για το λόγο αυτό, ο οργανισμός ADL
πήρε την πρωτοβουλία και έφερε σε επαφή και συνεργασία όλους τους οργανισμούς τυποποίησης 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία του προτύπου SCORM.

5.1 Sharable Content Object Reference Model
Το Sharable Content Object Reference Model (SCORM) είναι ένα σύνολο προδιαγραφών για 

την ανάπτυξη, τη συσκευασία (packaging) και τη διανοµή εκπαιδευτικού υλικού υψηλής 
ποιότητας, όποτε και οπουδήποτε αυτό απαιτείται. Εξασφαλίζει την επαναχρησιμοποίηση, την 
προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού υλικού στις αλλαγές της τεχνολογίας, 
καθώς και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Το SCORM 
αναπτύχθηκε από το ADL (Advanced Destributed Learning), με πρωτοβουλία του υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας της Αμερικής (Department of Defense). Σκοπός του είναι να συνενώσει τα 
υπόλοιπα πρότυπα και αυτή τη στιγμή είναι το πιο δημοφιλές.

To SCORM βασίζεται στη γλώσσα σήμανσης XML (Extensible Markup Language) και 
υπάρχουν δύο βασικές εκδόσεις. Το SCORM v1.2 και το SCORM v2004. To SCORM v1.2
αποτελείται από δύο μέρη: α) το τμήμα Content Packaging (περιεχόμενο συσκευασίας), καθορίζει 
πώς το περιεχόμενο θα πρέπει να συσκευάζεται και να περιγράφεται και β) το τμήμα Run-Time
(χρόνος εκτέλεσης), το οποίο ορίζει τον τρόπο που το περιεχόμενο θα πρέπει να δρομολογηθεί και 
να επικοινωνεί µε το LMS. Η έκδοση 2004 του SCORM έρχεται να προσθέσει τη δυνατότητα για 
navigation και sequencing (πλοήγηση και αλληλουχία).

Τέλος, με βάση τις προδιαγραφές του SCORM, το περιεχόμενο θα πρέπει να:
• είναι συσκευασµένο σε ένα αρχείο ZIP,
• περιγράφεται σε ένα αρχείο XML (manifest file),
• επικοινωνεί µε το LMS µέσω JavaScript,
• ορίζεται από ένα σύνολο κανόνων γραμμένων σε XML.

6 Εργαλεία συγγραφής
Στα μέσα της δεκαετίας του 90, η ανάγκη παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού οδήγησε στην 

ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας λογισμικού με το γενικό όρο «εργαλεία συγγραφής» (authoring
tools). Τα εργαλεία συγγραφής αποτελούν περιβάλλοντα ανάπτυξης τα οποία επιτρέπουν στους
χρήστες µε ελάχιστες γνώσεις προγραμματισμού ή έλλειψη χρόνου, να συνθέτουν εκπαιδευτικές
πολυµεσικές παρουσιάσεις (Κώστας & Σοφός, 2011). Οι χρήστες αυτών των εργαλείων δεν 
απαιτείται να έχουν γνώσεις προγραμματισμού για να μπορέσουν να δημιουργήσουν το 
εκπαιδευτικό τους υλικό. Λειτουργούν αυτόνομα και επιτρέπουν τη δημιουργία περιεχομένου που 
συνδυάζει αντικείμενα διαφόρων κατηγοριών, όπως κείµενο, γραφικά, κινούμενα γραφικά, ήχο,
εικόνα, κινούμενη εικόνα, ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης, κλπ. Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό 
ότι πολλά λογισμικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν εργαλεία συγγραφής, αρκεί να 
υποστηρίζουν τη δημιουργία πακέτων συμβατών με τα διεθνή πρότυπα, όπως το SCORM.

Γνωστά εργαλεία αυτής της κατηγορίας είναι το Course Lab, το eXe, το Udutu και το Reload
Editor, τα οποία θα προσπαθήσουμε συνοπτικά να περιγράψουμε παρακάτω.

6.1 Course Lab
To Course Lab (www.courselab.com) της WebSoft Ltd, είναι μια εφαρμογή για τη 

δημιουργία ΜΑ και προσφέρεται δωρεάν. Είναι εύκολο στη χρήση και παρέχει ένα περιβάλλον για 
τη δημιουργία υψηλής ποιότητας διαδραστικών μαθημάτων που μπορούν να προσπελαστούν με
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6.1 Course Lab
To Course Lab (www.courselab.com) της WebSoft Ltd, είναι μια εφαρμογή για τη 

δημιουργία ΜΑ και προσφέρεται δωρεάν. Είναι εύκολο στη χρήση και παρέχει ένα περιβάλλον για 
τη δημιουργία υψηλής ποιότητας διαδραστικών μαθημάτων που μπορούν να προσπελαστούν με

απευθείας σύνδεση ή μέσω ενός ΣΔΜ. To What You See Is What You Get (WYSIWYG)
περιβάλλον του, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, δεν απαιτεί καθόλου εξειδικευμένες 
προγραμματιστικές γνώσεις από τους χρήστες του.

Σχήμα 2. Το περιβάλλον του Course Lab

Τα βασικά χαρακτηριστικά του CourseLab (CourseLab, 2010) είναι τα εξής:
• Διαθέτει WYSIWYG περιβάλλον ανάπτυξης περιεχομένου.
• Υποστηρίζει Unicode κωδικοποίηση χαρακτήρων.
• Χρησιμοποιεί παραμετροποιήσιμα αντικείμενα (Object-oriented Model) γεγονός που 

επιτρέπει αρθρωτή (modular) και ευέλικτη ανάπτυξη.
• ∆ιαθέτει ενσωματωμένο µηχανισµό δημιουργίας ερωτήσεων καθώς και ολοκληρωμένων

τεστ αυτοαξιολόγησης µε εσωτερικό µηχανισµό βαθμολόγησης και επιµέρους μαθησιακών
στόχων, ο οποίος επικοινωνεί με βάση το πρότυπο SCORM µε όλα τα ΣΔΜ που το 
υποστηρίζουν.

• ∆ιαθέτει δυνατότητα (µε ένα επιπλέον μικρό κόστος) καταγραφής οθόνης (screen capturing) 
και εισαγωγής παρουσιάσεων από PowerPoint µε αυτόματη μετατροπή του σε ηλεκτρονικό 
μάθημα.

• Υποστηρίζει διάφορα πολυμέσα, όπως βίντεο, εικόνα, κινούμενη εικόνα (animation), ήχο,
προσομοίωση (simulation), Flash, Shockwave και Java Applets, ενώ διαθέτει ψηφιακούς 
χαρακτήρες (agents) µε κίνηση, ήχο και παραμέτρους µε τις οποίες οι χρήστες μπορούν να 
υλοποιήσουν πλήθος διαδραστικών σεναρίων.

• Όλες οι διαδράσεις ανάµεσα στα αντικείμενα βασίζονται στο μηχανισμό «Event-Action».

6.2 eXe
To eXe (eLearning XTML editor) αναπτύχθηκε από το Κέντρο Ευέλικτης και Εξ 

Αποστάσεως Μάθησης του Πανεπιστήμιου του Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Είναι ένα λογισμικό 
Ανοικτού Κώδικα που σημαίνει ότι, εκτός από το ότι διατίθεται δωρεάν για χρήση, ο κώδικάς του 
διατίθεται επίσης δωρεάν για περαιτέρω προσαρμογή, με βάση τις ανάγκες του χρήστη. Είναι
σημαντικό το γεγονός ότι υποστηρίζεται από μια διεθνή κοινότητα χρηστών
(www.exelearning.org).

Τα βασικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του eXe είναι (Κώστας & Σοφός, 2011):
• Ανήκει στην κατηγορία των Page-Oriented λογισμικών.
• Το web περιβάλλον εργασίας του στηρίζεται στον πυρήνα του Firefox.
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• Εγκαθίσταται σε όλα τα λειτουργικά συστήματα.
• Λειτουργεί και ως αυτόνομη εφαρμογή.
• Παρέχει ένα διαισθητικό, εύχρηστο εργαλείο που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 

δημοσιεύσουν ιστοσελίδες παιδαγωγικού περιεχομένου.
• Παρέχει δυνατότητες δημοσίευσης στο Διαδίκτυο, που μπορούν εύκολα να εισαχθούν σε

συστήματα διαχείρισης μάθησης.
• Αναπτύσσεται ως ένα εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου με ή χωρίς απευθείας σύνδεση σε 

τοπικό δίκτυο ή στο Διαδίκτυο.
• Υποστηρίζει Drag-and-Drop δημιουργία περιεχομένου, WYSIWYG επεξεργαστή, 

επεξεργαστή μαθηματικών συμβόλων, επεξεργαστή μεταδεδομένων, συμβατότητα με 
οδηγίες προσβασιμότητας, One Click Export, πρότυπα (templates), επεκτασιμότητα 
λειτουργικότητας. 

• Διαθέτει 18 προ-εγκατεστημένες εκπαιδευτικές δομές (μαθησιακά στοιχεία) που 
ονομάζονται iDevices (instructional Devices) και οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
α) εκπαιδευτικές δραστηριότητες, β) αυτοαξιολόγησης και γ) δευτερογενούς περιεχομένου.

Το eXe έχει δύο βασικές καταστάσεις. Στην πρώτη κατάσταση γίνεται η ανάπτυξη του 
περιεχομένου με τη χρήση των iDevices μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 3.

Σχήμα 3. Το περιβάλλον του eXe

Στη δεύτερη κατάσταση γίνεται η εξαγωγή του υλικού που δημιουργήσαμε σε διάφορες 
μορφές, όπως απλής σελίδας, αρχείου κειμένου, ιστοσελίδας αλλά και σαν πακέτο Common
Cartridge, IMS και το πλέον διαδεδομένο SCORM 1.2.

6.3 Reload Editor
Το Reusable eLearning Object Authoring & Delivery (RELOAD) Project

(http://www.reload.ac.uk), επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εργαλείων που στηρίζονται στα πρότυπα 
και στις προδιαγραφές για τη δημιουργία ΜΑ. Διαχειρίζεται από το Πανεπιστήμιο του Bolton με 
προσωπικό και από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Tα δύο βασικά εργαλεία που έχουν 
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του RELOAD Project, είναι ο Reload Editor και ο Reload Player.

Αν και υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις ως προς την επιλογή ενός εργαλείου 
συγγραφής, ο Reload Editor θεωρείται ο πιο κατάλληλος, τουλάχιστον στην κατηγορία των 
ελεύθερων λογισμικών, για τη δημιουργία και την απεικόνιση περιεχομένου (Gonzalez-Barbone,
Anido-Rifon, 2008). H δημιουργία ενός πακέτου με τη χρήση του Reload Editor είναι γενικά μια 
απλή διαδικασία, η οποία όμως αν γίνει χωρίς προηγούμενη μελέτη και κατανόηση ορισμένων 



231

• Εγκαθίσταται σε όλα τα λειτουργικά συστήματα.
• Λειτουργεί και ως αυτόνομη εφαρμογή.
• Παρέχει ένα διαισθητικό, εύχρηστο εργαλείο που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 

δημοσιεύσουν ιστοσελίδες παιδαγωγικού περιεχομένου.
• Παρέχει δυνατότητες δημοσίευσης στο Διαδίκτυο, που μπορούν εύκολα να εισαχθούν σε

συστήματα διαχείρισης μάθησης.
• Αναπτύσσεται ως ένα εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου με ή χωρίς απευθείας σύνδεση σε 

τοπικό δίκτυο ή στο Διαδίκτυο.
• Υποστηρίζει Drag-and-Drop δημιουργία περιεχομένου, WYSIWYG επεξεργαστή, 

επεξεργαστή μαθηματικών συμβόλων, επεξεργαστή μεταδεδομένων, συμβατότητα με 
οδηγίες προσβασιμότητας, One Click Export, πρότυπα (templates), επεκτασιμότητα 
λειτουργικότητας. 

• Διαθέτει 18 προ-εγκατεστημένες εκπαιδευτικές δομές (μαθησιακά στοιχεία) που 
ονομάζονται iDevices (instructional Devices) και οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
α) εκπαιδευτικές δραστηριότητες, β) αυτοαξιολόγησης και γ) δευτερογενούς περιεχομένου.

Το eXe έχει δύο βασικές καταστάσεις. Στην πρώτη κατάσταση γίνεται η ανάπτυξη του 
περιεχομένου με τη χρήση των iDevices μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 3.

Σχήμα 3. Το περιβάλλον του eXe

Στη δεύτερη κατάσταση γίνεται η εξαγωγή του υλικού που δημιουργήσαμε σε διάφορες 
μορφές, όπως απλής σελίδας, αρχείου κειμένου, ιστοσελίδας αλλά και σαν πακέτο Common
Cartridge, IMS και το πλέον διαδεδομένο SCORM 1.2.

6.3 Reload Editor
Το Reusable eLearning Object Authoring & Delivery (RELOAD) Project

(http://www.reload.ac.uk), επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εργαλείων που στηρίζονται στα πρότυπα 
και στις προδιαγραφές για τη δημιουργία ΜΑ. Διαχειρίζεται από το Πανεπιστήμιο του Bolton με 
προσωπικό και από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Tα δύο βασικά εργαλεία που έχουν 
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βασικών εννοιών όπως organization, assets και sco’s μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και 
απογοήτευση στο δημιουργό.

Σχήμα 4. Το περιβάλλον του Reload Editor

Το περιβάλλον εργασίας είναι μεταφρασμένο και στα ελληνικά, ενώ για τους εξοικειωμένους 
με το περιβάλλον του Eclipse (https://eclipse.org/) υπάρχει αντίστοιχη έκδοση. Τέλος αξίζει να 
σημειωθεί ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του Reload Editor, σε σχέση με άλλα εργαλεία συγγραφής 
είναι η δυνατότητα ενσωμάτωσης μαθησιακού υλικού που προϋπάρχει σε διάφορες μορφές. 
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εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Οι οικονομικοί περιορισμοί, οι περιορισμοί σε ανθρώπινους πόρους 
και η μετατόπιση προτεραιοτήτων μπορούν να καθυστερήσουν την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού 
μαθήματος για μήνες. Τα εργαλεία συγγραφής που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται σε 
προσωπικούς υπολογιστές συνήθως απευθύνονται σε ειδικούς. Το Udutu έρχεται να προσφέρει ένα
δωρεάν online εργαλείο συγγραφής, διαθέσιμο σε όλους, επιτρέποντας τη συνεργασία των 
ενδιαφερομένων από παντού και μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας και λειτουργικού συστήματος, 
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ή να διανείμουμε ένα υπάρχον μάθημα,
• με την επιλογή C να εισάγουμε ένα μάθημα που είναι πακεταρισμένο σε μορφή SCORM.
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Σχήμα 5. Το περιβάλλον του Udutu

7 Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία έγινε μια σύντομη αναφορά σε έννοιες όπως το e-Learning, τα 

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης και τα Μαθησιακά Αντικείμενα, για να γίνει αντιληπτή η 
αναγκαιότητα χρήσης των εργαλείων συγγραφής.  Τα εργαλεία συγγραφής που συνοπτικά 
περιγράψαμε, έχουν δυο βασικά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι διατίθενται δωρεάν, άρα είναι 
εύκολα προσβάσιμα από τους εκπαιδευτικούς που πιθανόν θελήσουν να τα χρησιμοποιήσουν. Το 
δεύτερο και σημαντικότερο, είναι ότι και τα τέσσερα προτεινόμενα εργαλεία μπορούν να εξάγουν 
το περιεχόμενό τους σε ένα πακέτο SCORM. Έτσι επιτυγχάνεται, με εύκολο και γρήγορο τρόπο, η 
επαναχρησιμοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων και η εισαγωγή τους στα περισσότερα 
σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης.
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H διδασκαλία των εμφυλίων πολέμων με χρήση ΤΠΕ
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Περίληψη

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί είναι μια αξιοποίηση του λογισμικού πολυμέσων και παραγωγής 
ηλεκτρονικού-ψηφιακού κειμένου με αξιοποίηση των εργαλείων Web02. Μπορεί να υλοποιηθεί στη Γ΄
τάξη του Λυκείου και με μικρές τροποποιήσεις στη Γ΄ Γυμνασίου και αφορά το γνωστικό αντικείμενο 
της Ιστορίας με ιδιαίτερη γνωστική περιοχή: «Εμφύλιος πόλεμος κατά τη διάρκεια της Επανάστασης 
1823-1825» και «Εμφύλιος πόλεμος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο 1947-1949». Μέσα από αυτή τη 
δραστηριότητα οι μαθητές κατανοούν τη συμφορά και τη δυστυχία-θάνατοπου προκαλεί κάθε είδους 
πόλεμος, ιδίως ο εμφύλιος. Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες παραγωγής ψηφιακού και 
πολυτροπικού κειμένου. Συνεργάζονται σε ομάδες, αναζητούν στο διαδίκτυο αρχεία ήχου, εικόνας και 
βίντεο που αφορούν την ενότητα αυτή. Αξιοποιούν το υλικό αυτό συνθέτοντάς το σε μια πολυμεσική 
παρουσίαση. Με τον τρόπο αυτό αισθητοποιούν την αφηρημένη γνώση και κινητοποιούνται στην 
κατεύθυνση της προσέγγισης και της ανάλυσης του συγκεκριμένου θέματος.

Λέξεις-κλειδιά:εμφύλιος πόλεμος, παραγωγή λόγου, συνεργασία, αξιοποίηση ΤΠΕ.

Εισαγωγή
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν πλέον τον βασικό κινητήριο 
μοχλό της τεχνολογικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Η πραγματικότητα αυτή επιτάσσει την 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών με τις ΤΠΕ αλλά και την αξιοποίησή τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υιοθετήσουν σύγχρονους τρόπους 
διδασκαλίας προκειμένου το μάθημα να γίνει ελκυστικότερο, πιο ενδιαφέρον και πιο εποικοδομητικό. 
Το σενάριο είναι συμβατό με το νέο πρόγραμμα σπουδών καθώς επιδιώκεται η ενδυνάμωση του ήδη 
αποκτημένου γλωσσικού γραμματισμού των μαθητών σε μια κατεύθυνση περισσότερο 
κοινωνικοκεντρική και όχι τόσο γλωσσοκεντρική.

Επιπλέον, αξιοποιείται ποικιλία γραπτών κειμένων/υβριδικών σε ψηφιακή και πολυτροπική 
μορφή. Πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι οι μαθητές, που αναλαμβάνουν τη συλλογή δεδομένων, τις 
συγκρίσεις, τις αναλύσεις του υλικού και την παραγωγή κειμένων, δίνεται έμφαση στην 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ενώ ο καθηγητής είναι καθοδηγητής, διευκολυντής και εμψυχωτής.

Γνωστικό αντικείμενο

Ιστορία Γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου. Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου.

Ιδιαίτερη περιοχή γνωστικού αντικειμένου 

Κεφάλαιο Α΄: Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο αιώνα (1815-1871), σελ. 31-32.

Κεφάλαιο ΣΤ΄: Ο μεταπολεμικός κόσμος. Η έναρξη του Ψυχρού πολέμου. Οι επιπτώσεις του στην 
Ελλάδα και ο Εμφύλιος πόλεμος, σελ.142-145.

Τόπος διεξαγωγής σεναρίου

Συμβατική τάξη την πρώτη ώρα και Εργαστήριο πληροφορικής τις επόμενες ώρες.

Χρησιμοποιούμενα Εργαλεία

Διαδίκτυο, Εργαλεία Web02, Λογισμικό παρουσίασης, Προβολέας, Φύλλα Εργασίας, Επεξεργαστής 
κειμένου(Word), Υπολογιστικά φύλλα, e-mail, εκπαιδευτικό λογισμικό, σχολικά εγχειρίδια.

Οργάνωση τάξης
Οι μαθητές βρίσκονται στο εργαστήριο Πληροφορικής, χωρισμένοι σε ομάδες, εφαρμόζεται η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος με στόχο την ανακαλυπτική/διερευνητική προσέγγιση της γνώσης.

Αναθέτονται ρόλοι στις ομάδες, οι οποίοι είναι δυνατόν να εναλλάσσονται για να μπορούν όλοι 
να εμπλακούν ισότιμα στην έρευνα.

Ρόλοι: συντονιστές, ιστορικοί, γραμματείς, χειριστές Υ/Π, παρουσιαστές. Οι μαθητές 
αναλαμβάνουν τον ρόλο εκείνο που οι ίδιοι θεωρούν ότι τους ταιριάζει και που η ομάδα συνήθως 
χωρίς αντιρρήσεις τούς αναγνωρίζει.

Αυτή η εικόνα του μαθητή για το εαυτό του, αλλά και της ομάδας γι’ αυτόν, που έχει 
διαμορφωθεί σε περιβάλλον παραδοσιακής τάξης συχνά ανατρέπεται στο σχολικό εργαστήριο. Ο 
καθηγητής καθ’ όλη τη διαδικασία, όπως προαναφέρθηκε, είναι καθοδηγητής, διευκολυντής και 
εμψυχωτής. 

Στόχοι

Γνωστικοί στόχοι

1. Να ενταχθούν τα δύο ιστορικά γεγονότα στη χρονική περίοδο που έλαβαν χώρα και να γίνουν 
κατανοητά στους μαθητές τα χαρακτηριστικά των εμφυλίων συρράξεων.

2. Να εντοπιστούν οι ρίζες των εμφύλιων συγκρούσεων και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης 
του 1821 και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. 

3. Να γνωρίσουν οι μαθητές τα πρόσωπα, τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, καθώς και τον
ρόλο των Ξένων Δυνάμεων στα εσωτερικά θέματα της πατρίδας μας.

4. Να διερευνηθεί μέσα από το μάθημα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας η απήχηση και οι 
επιδράσεις που είχαν οι δύο πόλεμοι στη σκέψη και την ποιητική δημιουργία της εποχής.

5. Να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο πολέμων.
6. Να διατυπωθούν σκέψεις και συμπεράσματα από τις συνέπειες και τις επιπτώσεις των 

εμφυλίων πολέμων.
7. Να ασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένου ιστορικού λόγου συνθέτοντας πολυτροπικό 

κείμενο με τα δικά τους επιχειρήματα.

Παιδαγωγικοί στόχοι

1. Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές την ομαδική συνεργασία (Ματσαγγούρας, 2008).
2. Να εξοικειωθούν με τη διερευνητική/βιωματική μάθηση.
3. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιοποιούν/αξιολογούν τις πληροφορίες με την επαγωγική 
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2. Να εξοικειωθούν με τη διερευνητική/βιωματική μάθηση.
3. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιοποιούν/αξιολογούν τις πληροφορίες με την επαγωγική 
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μέθοδο (Piaget, Bruner) (Μαραγκός κ.ά., 2002).
4. Να προαχθεί η αυτενέργεια των μαθητών και η κριτική σκέψη αναλαμβάνοντας κεντρικό και 

ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.
5. Να εφαρμοσθούν βιωματικές και διερευνητικές μορφές μάθησης.
6. Να καλλιεργηθούν δεξιότητες επεξεργασίας λογοτεχνικών και ιστορικών πηγών.
7. Να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και 

επεξεργασίας των δεδομένων.
8. Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση μπαίνοντας στον ρόλο του άλλου.

Στόχοι ως προς τη χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών

1. Να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν οι μαθητές δεξιότητες για αναζήτηση, χρήση, αξιολόγηση 
πληροφοριών από το διαδίκτυο.

2. Να λειτουργήσουν συνεργατικά για την παραγωγή λόγου με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου.
3. Να μετασχηματιστεί ο παραδοσιακός ρόλος του εκπαιδευτικού από καθοδηγητή σε συντονιστή.
4. Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στον πολιτισμικό και ιδεολογικό χρωματισμό του 

περιβάλλοντος του Διαδικτύου (Κουτσογιάννης, 2010).
5. Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου και να γνωρίσουν 

τις αδυναμίες τους που προκύπτουν από τον μη εκπαιδευτικό τους προσανατολισμό και την 
περιορισμένης αξιοπιστίας υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας (Κουτσογιάννης, 2007).

Προαπαιτούμενα-Εκτιμώμενη διάρκεια
1. Οι μαθητές πρέπει να έχουν εξοικειωθεί στη χρήση των γενικών εργαλείων των ΤΠΕ.
2. Οι μαθητές οφείλουν να γνωρίζουν τα αίτια της Ελληνικής Επανάστασης καθώς επίσης και τα 

γεγονότα αυτής, τα οποία οδήγησαν στην εμφύλια σύρραξη. Επίσης πρέπει να έχουν γνώση των 
γεγονότων του Β΄ Παγκόσμιου, του Ψυχρού πολέμου, των Δεκεμβριανών, καθώς και των
καταστάσεων που δημιουργήθηκαν κατά τα μεταπολεμικά χρόνια (πείνα, φτώχια, ελλείψεις).

3. να υπάρχει ευελιξία στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Διάρκεια: Εκτιμάται ότι το σχέδιο αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3-4 συνεχόμενες διδακτικές ώρες,
με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η συνεργασία και του καθηγητή της πληροφορικής και τα 
προαπαιτούμενα που προαναφέρονται.
Συχνότητα:Μπορεί να συνεχιστεί και σε άλλες 2 διδακτικές ώρες και ναγίνει ολοκληρωμένη διδακτική 
ερευνητική εργασία.

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης

Περιγραφή
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας της Ιστορίας της Γ΄ τάξης του 
Λυκείου, αλλά και με τροποποιήσεις στη Γ΄ Γυμνασίου. Είναι συμβατό με το ΑΠΣ (Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών) και βασίζεται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης του Κονστρουκτιβισμού, 
σύμφωνα με τις οποίες ο μαθητής δεν αποτελεί tabula rasa πάνω στην οποία ο δάσκαλος μεταφέρει τη 
γνώση, αλλά την οικοδομεί ο ίδιος πάνω σε προϋπάρχουσες γνώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς ο 
μαθητής, με καθοδηγούμενη διερεύνηση, εξερευνά και ανακαλύπτει νέα δεδομένα (Bruner)(Μαραγκός
κ.ά., 2002). Παράλληλα, το σενάριο αξιοποιεί και τις σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες 
(Vygotsky)(Μαραγκός κ.ά., 2002) που πρεσβεύουν ότι η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από την 
αλληλεπίδραση των ατόμων στο πλαίσιο ομάδων εντός ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού πλαισίου. 
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Έτσι, επιλέγεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2003· 2008) και η 
ανάθεση ρόλων εντός της ομάδας, πράγμα που συμβάλλει στην κινητοποίηση των μαθητών και τους 
παρέχει επιπλέον μαθησιακό κίνητρο. Είναι προφανές ότι σε ένα τέτοιο διδακτικό σενάριο ο διδάσκων 
δεν μπορεί να είναι πλέον ένας μεταδότης γνώσεων, αλλά μετατρέπεται σε εμψυχωτή, καθοδηγητή και 
βοηθό των μαθητών στην ανακάλυψη της γνώσης.

Για την εφαρμογή του σεναρίου είναι απαραίτητο να υπάρχει στο σχολείο εργαστήριο 
Πληροφορικής εξοπλισμένο με τις βασικές εφαρμογές του Office και βεβαίως με σύνδεση με το 
Διαδίκτυο. Έτσι οι μαθητές θα καταφέρουν να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στον πολιτισμικό 
και ιδεολογικό χρωματισμό του περιβάλλοντος του Διαδικτύου, αλλά και να αντιμετωπίσουν κριτικά 
τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου και να γνωρίσουν τις αδυναμίες που προκύπτουν από 
τον μη εκπαιδευτικό τους προσανατολισμό και την περιορισμένης αξιοπιστίας υποστήριξη της 
ελληνικής γλώσσας (Κουτσογιάννης, 2007· 2010).

Η ενσωμάτωση, βέβαια, των ΤΠΕ στο παρόν σενάριο ξεκινά από την πεποίθηση ότι οι ΤΠΕ, ως 
βασικό μέρος του σύγχρονου πολιτισμού (Αποστολίδου, 2012), δεν γίνεται να απουσιάζουν από τη 
διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Πέρα από την πρόσβαση σε περισσότερους μαθησιακούς 
πόρους και την προέκταση του διδακτικού χώρου και χρόνου, οι ΤΠΕ δίνουν την ευκαιρία για εμπλοκή 
των μαθητών και του εκπαιδευτικού σε ψηφιακά περιβάλλοντα επικοινωνίας όπου ασκούνται σε 
σύγχρονους τρόπους ανάγνωσης και ερμηνείας των κειμένων. Εκτός των ψηφιακών γραμματισμών,
όμως, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ακόμη και απλών εφαρμογών όπως τα προγράμματα 
επεξεργασίας κειμένου ενισχύουν τον λογοτεχνικό γραμματισμό, καθώς αναδεικνύουν την 
«κατασκευαστικότητα» της λογοτεχνίας (Νικολαΐδου, 2009). Η πρώτη μορφή δημιουργικής 
αξιοποίησης του διαδικτύου θα είναι η επαφή των μαθητών με το πρωτογενές αρχειακό υλικό. Όταν οι 
μαθητές έρθουν αντιμέτωποι με τον όγκο των αρχείων, θα διαπιστώσουν τη δυσκολία διαχείρισης, 
ταξινόμησης και ιστορικής αξιοποίησής τους. Θα συνειδητοποιήσουν από την ίδια τους την εμπειρία 
ότι ο ερευνητής αδυνατεί να διαχειριστεί το υλικό αυτό, αν πρώτα δεν θέσει το ίδιος ερωτήματα. Η 
φύση και η μορφή των ερωτημάτων που θα θέσει θα τον κατευθύνουν στην αρχειακή αναδίφησή του 
και όχι το υπάρχον υλικό. Οι πηγές δεν μιλούν από μόνες τους, μιλούν μόνο όταν ρωτηθούν και 
απαντούν πάλι μόνο σε αυτά που ρωτηθούν(Κόκκινος, 1998).

Κατά την 1η διδακτική ώρα μέσα στην συμβατική τάξη οι μαθητές θα ενημερωθούν για την 
πραγματοποίηση του σεναρίου. Θα μάθουν ότι θα εργαστούν στο εργαστήριο Πληροφορικής και τα 
αποτελέσματα της εργασίας τους θα δημοσιευθούν στη σχολική εφημερίδα προς ενημέρωση όλων των 
συμμαθητών τους. Έτσι θα δημιουργηθεί μια αυθεντική επικοινωνιακή περίσταση και θα αποκτήσουν 
μαθησιακό κίνητρο. Θα γίνει επίσης χωρισμός τους σε 6 ομάδες με τις ονομασίες: συντονιστές, 
λογοτέχνες, γραμματείς, χειριστές Υ/Π, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές. Εντωμεταξύ ήδη προτού οι 
μαθητές αρχίσουν να αναζητούν πληροφορίες, ο καθηγητής αναφέρεται στην έννοια «εμφύλιος». 
Έχουν βέβαια προηγηθεί τα μαθήματα και της Ελληνικής επανάστασης και του Β΄ Παγκοσμίου 
πολέμου. Οι μαθητές έχουν ήδη κατανοήσει τα αίτια και τις αφορμές που οδήγησαν στις συρράξεις και 
μόνοι τους πια, με τη βοήθεια του καθηγητή τους, αναζητούν μέσα από επιλεγμένους ιστότοπους τον 
ορισμό, τα αίτια, τις αφορμές των εμφύλιων συρράξεων και τις συνέπειές τους, και τέλος τα πρόσωπα 
που ενεπλάκησαν. Ως αφόρμηση ο καθηγητής δείχνει στους μαθητές φωτογραφικό υλικό και κάποιες 
γελοιογραφίες της εποχής και τα σχολιάζουν. Ενδεικτικά παρατίθεται το παρακάτω φωτογραφικό 
υλικό:
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Από τον εμφύλιο 1947:

Ο Μάρκος Βαφειάδης (Θεοδοσιούπολη, Μικρά Ασία, 1906 - Αθήνα, 23 
Φεβρουαρίου 1992)

 Hγετική φυσιογνωμία 
του ΚΚΕ κατά τη 
διάρκεια του 
Ελληνικού Εμφυλίου 
Πολέμου.

Μετά τη λήξη του εμφυλίου...ο γυρισμός στα χωριά τους. Στάση σε ενδιάμεσο σταθμό.



239

Από τον εμφύλιο του 1821:

H συμφορά και η δυστυχία/θάνατος που σκορπίζει κάθε είδους πόλεμος, ιδίως ο εμφύλιος.

Επίσης, ο καθηγητής δείχνει στους μαθητές τα πρωτοσέλιδα από τις εφημερίδες της εποχής 1946, των 
δύο κομμάτων, του κέντρου (ο πόλεμος ονομάζεται από τους κεντρώους-δεξιούς 
«συμμοριτοπόλεμος»)και της αριστεράς(που ονομάζουν τον πόλεμο «εμφύλιο»):
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Επιπροσθέτως μπορούν να παρακολουθήσουν την ταινία Θίασος του Θόδωρου Αγγελόπουλου και να 
τη σχολιάσουν όλοι μαζί. Εναλλακτικά μπορούν να δούνε την ταινία του Παντελή Βούλγαρη Ψυχή 
βαθιά.

Κατά τη 2η διδακτική ώρα οι μαθητές πηγαίνουν στο εργαστήριο Πληροφορικής και εργάζονται 
σε ομάδες. Τους διανέμονται διαφορετικά φύλλα εργασίας για κάθε ομάδα, τα οποία τους κατευθύνουν 
σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, από τις οποίες θα αντλήσουν το απαραίτητο υλικό για να συνθέσουν τα 
κείμενα που τους ζητούνται. Οι μαθητές μελετούν τα φύλλα εργασίας και ο διδάσκων επεξηγεί και 
επιλύει τυχόν απορίες. Οι μαθητές, δουλεύοντας στο πλαίσιο της ομάδας τους, αρχίζουν την 
εξερεύνησή τους στο Διαδίκτυο και συλλέγουν το υλικό τους. Ο διδάσκων παρακολουθεί την εργασία 

τους και είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να εμψυχώσει την προσπάθειά τους και να τους υποστηρίξει σε 
τυχόν δυσκολίες.

Κατά την 3η διδακτική ώρα οι μαθητές συνεχίζουν την εργασία τους στο εργαστήριο 
Πληροφορικής. Αυτή τη φορά αξιοποιούν το υλικό που έχουν συλλέξει για να συνθέσουν τα κείμενά 
τους, πάντα στο πλαίσιο της ομάδας τους και με την υποστήριξη/ενίσχυση του διδάσκοντα.

Κατά την 4η διδακτική ώρα στο εργαστήριο κάθε ομάδα παρουσιάζει στο σύνολο των μαθητών 
του τμήματος την εργασία της. Ακολουθεί συζήτηση και σχολιασμός της εργασίας, ενώ το αποτέλεσμα 
συνδιαμορφώνεται από την ολομέλεια. Ο διδάσκων συντονίζει την παρουσίαση και τη συζήτηση, 
βοηθά τους μαθητές στην εξαγωγή συμπερασμάτων και επιβραβεύει κάθε ομάδα για την προσπάθειά 
της. Τέλος, αναθέτει σε κάποιους μαθητές τη δημοσίευση των εργασιών στην ηλεκτρονική σχολική 
εφημερίδα αλλά και σε ιστολόγιο ή blog.

Το σενάριο που αναπτύσσεται είναι συμβατό με το νέο πρόγραμμα σπουδών καθώς επιδιώκεται 
η ενδυνάμωση του ήδη αποκτημένου γλωσσικού γραμματισμού των μαθητών σε μια κατεύθυνση 
περισσότερο κοινωνικοκεντρική και όχι τόσο γλωσσοκεντρική. Αξιοποιείται ποικιλία γραπτών 
κειμένων/υβριδικών σε ψηφιακή και πολυτροπική μορφή. Δίνεται έμφαση στο να είναι πρωταγωνιστές 
οι ίδιοι οι μαθητές (συλλογή δεδομένων, συγκρίσεις, αναλύσεις). Τέλος, το διδακτικό σενάριο 
επιτρέπει τη διαθεματική προσέγγιση της Λογοτεχνίας σε συνδυασμό με τα αντικείμενα της Ιστορίας, 
της γλώσσας, της τέχνης και της αξιοποίησης των ΤΠΕ.

Φύλλα Εργασίας

Εμφύλιος πόλεμος 1823-1825

Φύλλο εργασίας 1ο/ομάδα 1η

Επισκεφτείτε την ψηφιακή σελίδα http://www.greek-language.gr. Γράψτε στο πλαίσιο τη λέξη 
«εμφύλιος» και διαβάστε στα σώματα κειμένων το παρακάτω κείμενο της Νένης Πανουριά. Ποιες 
εννοιολογικές και σημασιολογικές αποχρώσεις πήρε η λέξη αυτή διαχρονικά; Διατυπώστε σε 
πολυτροπικό κείμενο εμπλουτισμένο με εικόνα και ήχο τον ορισμό του «εμφυλίου»:

«Η αρχική ονομασία γι αυτό το είδος του πολέμου είναι Εμφύλιος Πόλεμος, που στην κυριολεξία 
σημαίνει διαφυλετικός πόλεμος, πόλεμος μεταξύ των φυλών, αν και η ερμηνεία αυτή είναι προβληματική. 
Τα προβλήματα μετάφρασης του ελληνικού όρου φυλή στα αγγλικά είναι εξαιρετικά πολύπλοκα. Όπως 
σημειώνουν οι λεξικογράφοι της αρχαιότητας Liddell-Scott, ο όρος φυλή σήμαινε αρχικά μια σύναξη 
ανθρώπων διακριτών από τη φύση από κάθε άλλον, αλλά σημειώνουν επίσης ότι αυτή η πολύ γενική και 
ευρεία έννοια δεν χρησιμοποιείτο σχεδόν ποτέ. Ο όρος χρησιμοποιείτο για να υποδείξει το αντίστοιχο του 
ρωμαϊκού tribus και σημαίνει ένα σύνολο ή άθροισμα ανθρώπων που τους ενώνουν δεσμοί αίματος και 
κοινή καταγωγή, όπως οι φυλές των Δωριέων. Στην αρχαιότητα, εμφύλιος σήμαινε να ανήκεις στην ίδια 
φυλή, στο ίδιο γένος και συνεπώς εμφύλιοι ήταν οι επ’ αμφοτέρω, εξ’ αίματος συγγενείς. Ο όρος 
Εμφύλιος ως όρος που σημαίνει πόλεμο μεταξύ των Ελλήνων εμφανίζεται στην Πολιτεία του Πλάτωνα, 
στον Θουκυδίδη σε σχέση με τον Πελοποννησιακό πόλεμο, στον Θέογνι, στον Οιδίποδα Τύραννο, στις 
Ευμενίδες του Αισχύλου(Άρης εμφύλιος),στον Θεόκριτο(μάχην εμφύλιον ανδρών,) στον Πολύβιο και 
στον Πλούταρχο(ανταρσία-στάσις). Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μετατόπισε τη σχέση του εμφυλίου με το 
‘‘φύλον’’ και την επανατοποθέτησε στην πόλη, στις σχέσεις των πολιτών με την πόλη(De bello Civico του 
Ιούλιου Καίσαρα, πόλεμος του Καίσαρα με τον Πομπήιο και τη Ρωμαϊκή Γερουσία. Οι ευρωπαϊκές 
γλώσσες, με εξαίρεση την ελληνική που κράτησε την αρχαία έκφραση, υιοθέτησαν αυτήν την πολιτική 
διατύπωση. Στο πλαίσιο της μετά-οθωμανικής ελληνικής ιστορίας, ο όρος χρησιμοποιείται σε σχέση με 
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τους και είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να εμψυχώσει την προσπάθειά τους και να τους υποστηρίξει σε 
τυχόν δυσκολίες.

Κατά την 3η διδακτική ώρα οι μαθητές συνεχίζουν την εργασία τους στο εργαστήριο 
Πληροφορικής. Αυτή τη φορά αξιοποιούν το υλικό που έχουν συλλέξει για να συνθέσουν τα κείμενά 
τους, πάντα στο πλαίσιο της ομάδας τους και με την υποστήριξη/ενίσχυση του διδάσκοντα.

Κατά την 4η διδακτική ώρα στο εργαστήριο κάθε ομάδα παρουσιάζει στο σύνολο των μαθητών 
του τμήματος την εργασία της. Ακολουθεί συζήτηση και σχολιασμός της εργασίας, ενώ το αποτέλεσμα 
συνδιαμορφώνεται από την ολομέλεια. Ο διδάσκων συντονίζει την παρουσίαση και τη συζήτηση, 
βοηθά τους μαθητές στην εξαγωγή συμπερασμάτων και επιβραβεύει κάθε ομάδα για την προσπάθειά 
της. Τέλος, αναθέτει σε κάποιους μαθητές τη δημοσίευση των εργασιών στην ηλεκτρονική σχολική 
εφημερίδα αλλά και σε ιστολόγιο ή blog.

Το σενάριο που αναπτύσσεται είναι συμβατό με το νέο πρόγραμμα σπουδών καθώς επιδιώκεται 
η ενδυνάμωση του ήδη αποκτημένου γλωσσικού γραμματισμού των μαθητών σε μια κατεύθυνση 
περισσότερο κοινωνικοκεντρική και όχι τόσο γλωσσοκεντρική. Αξιοποιείται ποικιλία γραπτών 
κειμένων/υβριδικών σε ψηφιακή και πολυτροπική μορφή. Δίνεται έμφαση στο να είναι πρωταγωνιστές 
οι ίδιοι οι μαθητές (συλλογή δεδομένων, συγκρίσεις, αναλύσεις). Τέλος, το διδακτικό σενάριο 
επιτρέπει τη διαθεματική προσέγγιση της Λογοτεχνίας σε συνδυασμό με τα αντικείμενα της Ιστορίας, 
της γλώσσας, της τέχνης και της αξιοποίησης των ΤΠΕ.

Φύλλα Εργασίας

Εμφύλιος πόλεμος 1823-1825

Φύλλο εργασίας 1ο/ομάδα 1η

Επισκεφτείτε την ψηφιακή σελίδα http://www.greek-language.gr. Γράψτε στο πλαίσιο τη λέξη 
«εμφύλιος» και διαβάστε στα σώματα κειμένων το παρακάτω κείμενο της Νένης Πανουριά. Ποιες 
εννοιολογικές και σημασιολογικές αποχρώσεις πήρε η λέξη αυτή διαχρονικά; Διατυπώστε σε 
πολυτροπικό κείμενο εμπλουτισμένο με εικόνα και ήχο τον ορισμό του «εμφυλίου»:

«Η αρχική ονομασία γι αυτό το είδος του πολέμου είναι Εμφύλιος Πόλεμος, που στην κυριολεξία 
σημαίνει διαφυλετικός πόλεμος, πόλεμος μεταξύ των φυλών, αν και η ερμηνεία αυτή είναι προβληματική. 
Τα προβλήματα μετάφρασης του ελληνικού όρου φυλή στα αγγλικά είναι εξαιρετικά πολύπλοκα. Όπως 
σημειώνουν οι λεξικογράφοι της αρχαιότητας Liddell-Scott, ο όρος φυλή σήμαινε αρχικά μια σύναξη 
ανθρώπων διακριτών από τη φύση από κάθε άλλον, αλλά σημειώνουν επίσης ότι αυτή η πολύ γενική και 
ευρεία έννοια δεν χρησιμοποιείτο σχεδόν ποτέ. Ο όρος χρησιμοποιείτο για να υποδείξει το αντίστοιχο του 
ρωμαϊκού tribus και σημαίνει ένα σύνολο ή άθροισμα ανθρώπων που τους ενώνουν δεσμοί αίματος και 
κοινή καταγωγή, όπως οι φυλές των Δωριέων. Στην αρχαιότητα, εμφύλιος σήμαινε να ανήκεις στην ίδια 
φυλή, στο ίδιο γένος και συνεπώς εμφύλιοι ήταν οι επ’ αμφοτέρω, εξ’ αίματος συγγενείς. Ο όρος 
Εμφύλιος ως όρος που σημαίνει πόλεμο μεταξύ των Ελλήνων εμφανίζεται στην Πολιτεία του Πλάτωνα, 
στον Θουκυδίδη σε σχέση με τον Πελοποννησιακό πόλεμο, στον Θέογνι, στον Οιδίποδα Τύραννο, στις 
Ευμενίδες του Αισχύλου(Άρης εμφύλιος),στον Θεόκριτο(μάχην εμφύλιον ανδρών,) στον Πολύβιο και 
στον Πλούταρχο(ανταρσία-στάσις). Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μετατόπισε τη σχέση του εμφυλίου με το 
‘‘φύλον’’ και την επανατοποθέτησε στην πόλη, στις σχέσεις των πολιτών με την πόλη(De bello Civico του 
Ιούλιου Καίσαρα, πόλεμος του Καίσαρα με τον Πομπήιο και τη Ρωμαϊκή Γερουσία. Οι ευρωπαϊκές 
γλώσσες, με εξαίρεση την ελληνική που κράτησε την αρχαία έκφραση, υιοθέτησαν αυτήν την πολιτική 
διατύπωση. Στο πλαίσιο της μετά-οθωμανικής ελληνικής ιστορίας, ο όρος χρησιμοποιείται σε σχέση με 
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τους δύο πολέμους κατά τη διάρκεια και έπειτα από τον αγώνα ανεξαρτησίας(1821) και μετά τον 
Παγκόσμιο πόλεμο, κατά το1947.»

2ο Φύλλο εργασίας/ομάδα 2η

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα http://www.sansimera.gr και απαντήστε σε κείμενο wordστα 
ερωτήματα:

1. Ποια τα αίτια του εμφυλίου πολέμου κατά την διάρκεια της Ανεξαρτησίας του 1821;
2. Ποια η αφορμή του;
3. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια χρονογραμμή και να εκθέσετε τα σημαντικά γεγονότα των 

συρράξεων, αφού πρώτα πραγματοποιήσετε δωρεάν εγγραφή στην ιστοσελίδα 
http://timerime.com. Η χρονογραμμή μπορεί να εμπλουτισθεί και με καρτέλες από άλλα 
γνωστικά πεδία, καθώς και με εικόνες και ήχο.

3ο Φύλλο εργασίας/ομάδα 3η

Μπείτε στην ιστοσελίδα

http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history και απαντήστε στα
ερωτήματα:

1. Ποιες οι συνέπειες της εμφύλιας διαμάχης;
2. Ποια η αφορμή της συγγραφής των Απομνημονευμάτων;
3. Ποια θέση παίρνει ο στρατηγός Μακρυγιάννης απέναντι στο θέμα του εμφυλίου;

Συμπληρωματικά σας δίνονται και γραπτές πηγές: 

Στα απομνημονεύματά του(Μακρυγιάννης,1957) ο Ιωάννης Μακρυγιάννης χρησιμοποιεί τον όρο 
«φατρία» σε σχέση με τον Πρώτο Εμφύλιο στην Πελοπόννησο:

«Ο Κολιόπουλος και άλλοι είχαν ανοίξει φατρία απ’ την πλευρά της κυβέρνησης, ενώ ο Δεληγιάννης, ο 
Ζαΐμης, ο Λόντος και άλλοι πήγαν απ’ την άλλη πλευρά. Ρωτήσαμε τι είδους πράγμα είναι αυτή η φατρία. 
Με διέταξαν να πάω να δοκιμάσω αυτό το καλό πράγμα, να φάω φατρία με τους ανθρώπους μου. Τους 
είπα «δεν ορκίστηκα να σηκώσω τα όπλα και να πολεμήσω άλλους Έλληνες, ορκίστηκα να πολεμήσω 
Τούρκους. Και δεν πήγαμε.»«Και 50.000 να μου δώκεις κρέας για εμφύλιο πόλεμο δεν πουλώ...»
(Μακρυγιάννης,1957)

Εμφύλιος του 1947-1949

4ο Φύλλο εργασίας/ομάδα 4η

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: http://www.komvos.edu.gr και http://el.wikipedia.org/wikiκαι, αφού 
ενημερωθείτε για τον εμφύλιο πόλεμο που έλαβε χώρα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο ανάμεσα στους 
κεντροδεξιούς και τους κουμουνιστές, απαντήστε σε πολυτροπικό κείμενο στις εξής ερωτήσεις:

1. Μεταξύ ποιων αντιμαχόμενων πολιτικών και κοινωνικών ομάδων έγινε η εμφύλια διαμάχη 
1947-1949;

2. Ποια τα αίτια και ο ρόλος των ξένων Δυνάμεων ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση στον εμφύλιο 
αυτό;
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τους δύο πολέμους κατά τη διάρκεια και έπειτα από τον αγώνα ανεξαρτησίας(1821) και μετά τον 
Παγκόσμιο πόλεμο, κατά το1947.»

2ο Φύλλο εργασίας/ομάδα 2η

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα http://www.sansimera.gr και απαντήστε σε κείμενο wordστα 
ερωτήματα:

1. Ποια τα αίτια του εμφυλίου πολέμου κατά την διάρκεια της Ανεξαρτησίας του 1821;
2. Ποια η αφορμή του;
3. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια χρονογραμμή και να εκθέσετε τα σημαντικά γεγονότα των 

συρράξεων, αφού πρώτα πραγματοποιήσετε δωρεάν εγγραφή στην ιστοσελίδα 
http://timerime.com. Η χρονογραμμή μπορεί να εμπλουτισθεί και με καρτέλες από άλλα 
γνωστικά πεδία, καθώς και με εικόνες και ήχο.

3ο Φύλλο εργασίας/ομάδα 3η

Μπείτε στην ιστοσελίδα

http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history και απαντήστε στα
ερωτήματα:

1. Ποιες οι συνέπειες της εμφύλιας διαμάχης;
2. Ποια η αφορμή της συγγραφής των Απομνημονευμάτων;
3. Ποια θέση παίρνει ο στρατηγός Μακρυγιάννης απέναντι στο θέμα του εμφυλίου;

Συμπληρωματικά σας δίνονται και γραπτές πηγές: 

Στα απομνημονεύματά του(Μακρυγιάννης,1957) ο Ιωάννης Μακρυγιάννης χρησιμοποιεί τον όρο 
«φατρία» σε σχέση με τον Πρώτο Εμφύλιο στην Πελοπόννησο:

«Ο Κολιόπουλος και άλλοι είχαν ανοίξει φατρία απ’ την πλευρά της κυβέρνησης, ενώ ο Δεληγιάννης, ο 
Ζαΐμης, ο Λόντος και άλλοι πήγαν απ’ την άλλη πλευρά. Ρωτήσαμε τι είδους πράγμα είναι αυτή η φατρία. 
Με διέταξαν να πάω να δοκιμάσω αυτό το καλό πράγμα, να φάω φατρία με τους ανθρώπους μου. Τους 
είπα «δεν ορκίστηκα να σηκώσω τα όπλα και να πολεμήσω άλλους Έλληνες, ορκίστηκα να πολεμήσω 
Τούρκους. Και δεν πήγαμε.»«Και 50.000 να μου δώκεις κρέας για εμφύλιο πόλεμο δεν πουλώ...»
(Μακρυγιάννης,1957)

Εμφύλιος του 1947-1949

4ο Φύλλο εργασίας/ομάδα 4η

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: http://www.komvos.edu.gr και http://el.wikipedia.org/wikiκαι, αφού 
ενημερωθείτε για τον εμφύλιο πόλεμο που έλαβε χώρα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο ανάμεσα στους 
κεντροδεξιούς και τους κουμουνιστές, απαντήστε σε πολυτροπικό κείμενο στις εξής ερωτήσεις:

1. Μεταξύ ποιων αντιμαχόμενων πολιτικών και κοινωνικών ομάδων έγινε η εμφύλια διαμάχη 
1947-1949;

2. Ποια τα αίτια και ο ρόλος των ξένων Δυνάμεων ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση στον εμφύλιο 
αυτό;

3. Παρατηρείστε τη γελοιογραφία που ακολουθεί και καταγράψτε σε πολυτροπικό κείμενο τι 
καταλαβαίνετε:

5ο Φύλλο εργασίαςΟμάδα 5η
Συμβουλευτείτε εφημερίδες και ψηφιακά αρχεία στον 
κόμβο:http://www.helioskiosk.gr/resource.ashx?a=d4J7WbjWYqBPAZpvQ4EdbU7x57lAY15Lτα 
οποία θα σας διευκολύνουν στην απάντηση τωνεξής ερωτημάτων:

1. Τι θέλει να δηλώσει ο τίτλος της εφημερίδας που ακολουθεί;
2. Ποια η οπτική γωνία του συγγραφέα ;
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Μεταβείτε στις σελίδες http://www.hri.org/other/emfilios/kostos.html και http://www.evrytania.gr
/history/emfilios.htm και απαντήστε σε κείμενο word στην ερώτηση:

Ποιες οι επιπτώσεις του εμφυλίου στην ελληνική οικονομική, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα; 

6οφύλλο εργασίας/ομάδα6η
Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω ποιήματα Ποίηση 1948 (Εγγονόπουλος, 1977)και Στον Νίκο 
Ε...1949 (Αναγνωστάκης, 2005) από τον ιστότοπο http://www.snhell.gr
Απαντήστε σε κείμενο wordστα ερωτήματα που έπονται.

1. Ποια επίδραση ασκεί η ιστορική πραγματικότητα στην ποιητική δημιουργία του κάθε ποιητή;
2. Παρατηρήστε και παρουσιάστε την εικόνα που ζωγράφισε ο Εγγονόπουλος σε power-pointκαι 

γράψτε λίγα λόγια για το πώς αποδίδει ο ποιητής-καλλιτέχνης τον «εμφύλιο πόλεμο».
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Μεταβείτε στις σελίδες http://www.hri.org/other/emfilios/kostos.html και http://www.evrytania.gr
/history/emfilios.htm και απαντήστε σε κείμενο word στην ερώτηση:

Ποιες οι επιπτώσεις του εμφυλίου στην ελληνική οικονομική, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα; 

6οφύλλο εργασίας/ομάδα6η
Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω ποιήματα Ποίηση 1948 (Εγγονόπουλος, 1977)και Στον Νίκο 
Ε...1949 (Αναγνωστάκης, 2005) από τον ιστότοπο http://www.snhell.gr
Απαντήστε σε κείμενο wordστα ερωτήματα που έπονται.

1. Ποια επίδραση ασκεί η ιστορική πραγματικότητα στην ποιητική δημιουργία του κάθε ποιητή;
2. Παρατηρήστε και παρουσιάστε την εικόνα που ζωγράφισε ο Εγγονόπουλος σε power-pointκαι 

γράψτε λίγα λόγια για το πώς αποδίδει ο ποιητής-καλλιτέχνης τον «εμφύλιο πόλεμο».

Φύλλο εργασίας 7ο για όλες τις ομάδες στο σπίτι

Σας δίνεται ένα κείμενο στα λατινικά (Λατινικά Γ΄ Λυκείου, Μάθημα 37) και η μετάφρασή του. 
Πρόκειται για ένα κείμενο του Κικέρωνα που αναφέρεται στην ψυχολογία των αντιπάλων και 
ειδικότερα στη συμπεριφορά του νικητή στη διάρκεια των εμφυλίων συγκρούσεων. Αφού το 
μελετήσετε και συνεκτιμήσετε τα μέχρι τώρα στοιχεία που αποκομίσατε από την υπόλοιπη διδασκαλία, 
να εντοπίσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές από την οδυνηρή εμπειρία που βίωσε η χώρα μας και η 
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

Lectio XXXVII(37) 

Sed tantus furor omnes in vaserat, ut pugnare cuperent, etsi ego clamabam nihil esse bello civili
miserius. Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria:ea victores
ferociores impotentiores quereddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur. Bellorum
eni civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant, quae velit victor, sed etiam ut victor 
obsequaturiis, quorum auxilio Victoria parta sit.

Όμως τόσο μεγάλη μανία τους είχε πιάσει όλους ώστε να επιθυμούν τον πόλεμο, μολονότι εγώ φώναζα 
ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία από τον εμφύλιο πόλεμο. Στους εμφυλίους πολέμους όλα είναι 
αξιοθρήνητα, αλλά τίποτα πιο αξιοθρήνητο από την ίδια την νίκη: αυτή κάνει τους νικητές 
αγριότερους και πιο αχαλίνωτους, ώστε, ακόμα και αν δεν είναι τέτοιοι από την φύση τους, να 
εξαναγκάζονται από τα πράγματα να γίνουν. Πράγματι, η έκβαση των εμφυλίων πολέμων είναι πάντα 
τέτοια, ώστε να γίνονται όχι μόνο όσα θέλει να κάνει ο νικητής, αλλά ακόμα να κάνει ο νικητής το 
χατίρι εκείνων με τη βοήθεια των οποίων κερδήθηκε η νίκη.

Επίσης, συνεκτιμώντας όλες τις πληροφορίες που συλλέξατε, μπορείτε να δημιουργήστε μια 
διαδραστική αφίσα ενεργοποιώντας τον λογαριασμό: http://glogster.com, με την εισαγωγή κειμένου, 
εικόνας, φωτογραφίας, ήχου MP3, video και ειδικών εφέ, ώστε να δημιουργήσουμε μια on line
multimedia αφίσα σχετική με τις χρονικές περιόδους που εξετάζουμε. Θα μπορούσατε επίσης να 
δημιουργήσετε μια εικονική περιήγηση με αναφορά στα γεγονότα των εμφυλίων πολέμων.

Βελτιώσεις-αλλαγές στο αρχικό σχέδιο
Παρατηρούμε ότι, ενώ είχε υπολογιστεί το σενάριο να γίνει για δίωρη διδασκαλία, δεν 
συνυπολογίστηκε, ωστόσο, ο ανθρώπινος παράγοντας, ότι δηλαδή τα παιδιά χρειάζονταν περισσότερο 
χρόνο για να μπουν στο διαδίκτυο, να διαβάσουν τα κείμενα, να σκεφτούν και να εφαρμόσουν τα 
ζητούμενα. Έτσι, τα φύλλα εργασίας, λόγω έλλειψης αρκούντος χρόνου, δόθηκαν για το σπίτι, με 
χρονικό περιθώριο μιας εβδομάδας, γιατί οι μαθητές είχαν και άλλα μαθήματα και για το σχολείο και 
για το φροντιστήριο. Βέβαια, είχε προηγηθεί επίσκεψη στο εργαστήριο περισσότερες ιστοσελίδες, για 
να είναι πιο προσιτή στους μαθητές η αναζήτηση. Χρειάστηκε λοιπόν ένα δίωρο ακόμα για να 
ολοκληρωθεί το σενάριο και να παρουσιαστούν τα φύλλα εργασίας στην τάξη. Έτσι ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία η διδασκαλία, κερδίζοντας το ενδιαφέρον όλων των μαθητών αλλά και του διδάσκοντος.

Επισημάνθηκε βέβαια στα παιδιά πως, αν το σχέδιο αυτό δημιουργούνταν με προοπτική 4 ή και 
5 ωρών, θα μπορούσε να γίνει αναφορά και στον Πελοποννησιακό πόλεμο, στο κείμενο του 
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά, «η παθολογία του πολέμου», Θουκυδίδου Ιστορίαι, Βιβλίο 3, κεφ. 81-83, το 
οποίο διδάσκονται στην Α΄ τάξη του Λυκείου, και να επισημανθεί η αιτία των εμφυλίων κατά τον 
Θουκυδίδη, αλλά και η αξία, το νόημα και η «βαρύτητα του όρκου σε συνθήκες εμφυλίου πολέμου»
(Ιστορίαι, 3.82-27). Επίσης, θα μπορούσε να γίνει αναφορά και στους εμφυλίους πολέμους της 
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Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Τέλος, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και το ποίημα του Σεφέρη «Κίχλη»,
το οποίο αναφέρεται στον λόγο που η Ελλάδα, αν και ελεύθερη, δεν σταματά να πονάει από τις 
επεμβάσεις των ξένων και των εμφυλίων πολέμων. 

Αξιολόγηση
Αναμφισβήτητα, απαραίτητο στοιχείο κάθε εκπαιδευτικής διεργασίας είναι η «αξιολόγησή» της. Στο 
σχέδιο μαθήματος που αναπτύχθηκε καταρχήν εφαρμόζεται η Διαμορφωτική Αξιολόγηση. Ο 
καθηγητής παρακολουθεί, επιβλέπει, δίνει υποδείξεις στις ομάδες. Τελικά γίνεται γενική αξιολόγηση 
με άξονα τον βαθμό επίτευξης των στόχων και από κάθε ομάδα χωριστά και από το σύνολο της τάξης 
ως προς τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των ομάδων, τον ρόλο του διδάσκοντα, την 
επάρκεια του χρόνου, τη λειτουργικότητα του εργαστηρίου, καθώς και το αισθητικό αποτέλεσμα και 
την αξιοποίηση του Η/Υ. Στόχος της αξιολόγησης είναι η επισήμανση τυχόν προβλημάτων και οι 
βελτιωτικές αλλαγές κατά την επόμενη εφαρμογή σεναρίου στο εργαστήριο.

Συμπέρασμα/Αναστοχασμός του τυχόντος προβλήματος και συμβολή του στη διαμόρφωση της 
ομάδας

Αν τα παιδιά εκφράσουν κάτι αρνητικό, ο διδάσκων προσπαθεί να εξηγήσει ότι και τα αρνητικά 
στοιχεία ή τα προβλήματα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο κάθε διεργασίας, στο σχολείο,την 
οικογένεια και την κοινωνία. Παρατηρείται ότι η ομαδική εργασία έχει καλύτερα αποτελέσματα
καισυνεισφέρει στη βελτίωση του συναισθηματικού κλίματος, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για το 
γνωστικό επίπεδο. Καταργείται η μονάδα και εμφανίζεται το σύνολο. Η επικοινωνία γίνεται άμεση,
καθώς υπάρχει μειωμένη αίσθηση του ατομικισμού και του εγωισμού του μαθητή και του καθηγητή. 
Έτσι διαμορφώνεται η συνεργατική μορφή διδασκαλίας, συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της τάξης, 
κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν να λειτουργούν δημοκρατικά μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, 
με πνεύμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. Επιπλέον επιλύουν τυχόν αντιθέσεις ή συγκρούσεις με 
την επικοινωνία και τον διάλογο, καθώς και ο εκπαιδευτικός παύει να διαδραματίζει τον κυρίαρχο 
ρόλο στον προσανατολισμό της σκέψης των μαθητών. Καλό είναι να συμφωνηθεί από το αρχικό 
στάδιο της ομαδοποίησης ένα «μαθητικό συμβόλαιο» όπου διδάσκων και μαθητές, θα έχουν 
συμφωνήσει από κοινού τους κανόνες που διέπουν τη συνεργασία. Επίσης, θα πρέπει οι μαθητές να 
έχουν καλλιεργήσει τη θετική αλληλεξάρτηση, την ατομική και συλλογική ευθύνη, την αμοιβαία 
ενθάρρυνση και διευκόλυνση των προσπαθειών, ώστε να προωθείται ο στόχος της ομάδας και να 
ασκούνται σε ποικίλες κοινωνικές δεξιότητες. Ως θετική αλληλεξάρτηση μπορεί να ορισθεί το αίσθημα 
των μελών της ομάδας ότι η προσπάθεια και η επιτυχία του καθενός συμβάλλει και στην επιτυχία των 
άλλων μελών. Από την άλλη πλευρά, ατομική και συλλογική ευθύνη σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές είναι 
υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της εργασίας της ομάδας, ενεργώντας και συνεισφέροντας ανάλογα με 
τις δυνατότητές τους (Johnson et al., 1993).
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Περίληψη 
Το θεματικό πεδίο του  σεναρίου διδασκαλίας επιχειρεί την διαθεματική διασύνδεση  της Αγγλικής 
γλώσσας με την Αισθητική αγωγή  μέσα από την μελέτη της ζωής και του έργου του διάσημου ζωγράφου 
Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Θέτει ως πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
στην Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας την παρατήρηση και κριτική επεξεργασία επιλεγμένων έργων 
τέχνης του Ολλανδού ζωγράφου, καλλιεργώντας παράλληλα και την αισθητική αντίληψη των μαθητών. 
Αξιοποιώντας  το πλούσιο καλλιτεχνικό έργο και τη συναρπαστική βιογραφία του συγκεκριμένου 
ζωγράφου, επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη εξάσκηση όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων, προάγοντας 
παράλληλα την ψηφιακή επικοινωνία και τους πολυγραμματισμούς. Οι ομαδοσυνεργατικές 
δραστηριότητες του σεναρίου ενισχύουν τη μαθητοκεντρικότητα και  την αυτονόμηση των μαθητών, 
ενθαρρύνοντας τους να εκφραστούν όχι μόνο κριτικά αλλά και δημιουργικά. Η μελέτη των έργων τέχνης 
του δημιουργού καλλιεργεί παράλληλα τον κριτικό στοχασμό και την ενσυναίσθηση και συμβάλλει στην 
ολιστική ανάπτυξη των μαθητών σε γνωστικό, μεταγνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Λέξεις κλειδιά: διαθεματικότητα, αισθητική αντίληψη, έργο τέχνης, Βαν Γκογκ,  Αγγλική γλώσσα 

Εισαγωγή 
Μία καινοτόμος διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση σε πολλές χώρες, αφορά την 
διδακτική αξιοποίηση των έργων τέχνης, αφού κάθε εικαστικό έργο αποτελεί  μια δημιουργική έκφραση, 
με πολύπλευρη εκπαιδευτική αξία. Είναι μια διεργασία που υπερβαίνει  τα όρια του μαθήματος της 
αισθητικής αγωγής  και διεισδύει στο χώρο πολλών γνωστικών αντικειμένων, προσφέροντας μια 
πολύπλευρη προσέγγιση της πραγματικότητας. Η επαφή με την Τέχνη και ειδικότερα με τη Ζωγραφική 
είναι δυνατόν να συνδεθεί  διαθεματικά με την διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας καθώς η καλλιέργεια 
της αισθητικής εμπειρίας  παρέχει πρόσφορο έδαφος για την παράλληλη επίτευξη γλωσσικών και 
επικοινωνιακών στόχων. Η εκπαιδευτική διαδικασία καθίσταται έτσι βιωματική κεντρίζοντας το 
ενδιαφέρον και την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών με τη νοητική και συναισθηματική τους εμπλοκή. 
Επιπρόσθετα, η χρήση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την 
ευκολότερη πρόσβαση και την εισαγωγή εικαστικών εικόνων και έργων τέχνης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
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1. Θεωρητικό  πλαίσιο  
 Από τα μέσα του 20ου αιώνα εκφράστηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός καινούργιου συστήματος 
εκπαίδευσης το οποίο θα εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους σε εμπειρίες, ως πηγή μάθησης. (Dewey,1938). 
Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος της γλωσσικής διδασκαλίας  από τη μακρόχρονη εφαρμογή 
τυποποιημένων ασκήσεων εξάσκησης της δομής της γλώσσας, στην εκμάθηση μέσα από τη χρήση της, 
ανάδειξε την ανάγκη χρησιμοποίησης επικοινωνιακών μεθόδων, στις οποίες οι μαθητές βιώνουν 
πραγματικά γεγονότα, άμεσες ή έμμεσες εμπειρίες. Μία καινοτόμος διδακτική μέθοδος που 
χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση διεθνώς,  αφορά την αξιοποίηση των έργων τέχνης, καθώς κάθε 
καλλιτεχνικό έργο  αποτελεί  μια δημιουργική έκφραση με πολύπλευρη εκπαιδευτική αξία. Η εκπαίδευση 
μέσω της τέχνης, αλλά και η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση γίνεται ολοένα και συστηματικότερη 
τα τελευταία χρόνια (Βρεττός,1999). Χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, αρκετοί εκπαιδευτικοί 
προάγουν την καλλιέργεια της αισθητικής εμπειρίας μέσα από την επιλογή  σημαντικών έργων τέχνης που 
δίνουν έναυσμα για σκέψη. Ακολουθώντας τα πρότυπα της βιωματικής και εμπειρικής μάθησης, έχουν 
σαν στόχο να παρωθήσουν τον μαθητή στο να παρατηρήσει, να ερευνήσει, να πειραματιστεί, και να κάνει 
τους δικούς του συσχετισμούς, μέσω των συναισθημάτων, με επιθυμητό αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται η 
ανακάλυψη, η σύγκριση, ο στοχασμός, η κριτική και δημιουργική σκέψη, έτσι ώστε τελικά ο μαθητής να 
διαμορφώσει το δικό του σύστημα αξιών (Τριλιανός, 2009). Για τον Gardner (1990), η ενασχόληση με την 
τέχνη συμβάλει στη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Η γλώσσα της τέχνης, 
διαχέεται σε ποικίλους τομείς της ανθρώπινης πνευματικής δραστηριότητας επηρεάζοντας πολλαπλά τη 
νοητική αντίληψη του ανθρώπου. Μέσω της τέχνης, τα νοήματα, οι έννοιες, οι σημασίες των πραγμάτων 
διευκρινίζονται και παρουσιάζονται συμπυκνωμένες με τη δημιουργία μιας νέας εμπειρίας (Dewey,1934). 
Είναι παράγοντας κοινωνικότητας και παγκοσμιότητας, καθώς η γλώσσα της είναι κοινή γι’ αυτό και 
προνομιακή. Η τέχνη προσεγγίζει κοινωνικά και υπαρξιακά ζητήματα που δεν περιγράφονται με τον 
επιστημονικό λόγο. Η  ζωγραφική ειδικότερα, είναι μια ικανότητα απεικόνισης, μια πορεία 
μετασχηματισμού μιας ιδέας σε κάτι  το συγκεκριμένο έτσι, ώστε να σταθεροποιηθεί, να ελεγχθεί, να 
επεξηγηθεί, να εκφραστεί και να μοιραστεί με άλλους ή να δώσει μια δημόσια κοινωνική διάσταση στη 
γνώση. (Eisner,1999). Η επαφή με την τέχνη βοηθάει τους μαθητές να  διαμορφώσουν την προσωπικότητά 
τους, να αποκτήσουν ευαισθησία, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα και συντελεί στην καλύτερη 
κατανόηση του εαυτού τους, αμφισβητώντας λανθασμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις. Παράλληλα 
παρέχεται πρόσβαση σε άλλους πολιτιστικούς θεσμούς και αξιακούς κανόνες, συμβάλλοντας στην 
επικοινωνία των ιδεών και στην διαμόρφωση μιας πολυπολιτισμικής συνείδησης που αποδέχεται την 
διαφορετικότητα. 

Ένα ουσιαστικό «παιδαγωγικό» πλεονέκτημα των εικαστικών Τεχνών είναι ότι έχουν ολιστική διάσταση και 
απαιτούν νοητική και συναισθηματική εγρήγορση για την κατανόηση τους, η οποία «αναγκάζει» κάθε φορά 
τον μαθητή-θεατή να δραστηριοποιηθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει, να κατανοήσει και να το 
ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο. Όπως εύστοχα τονίζει ο Κόκκος (2011), σε ένα έργο τέχνης κρύβεται 
αυτό που ο καλλιτέχνης θέλει να ανακαλύψει ο παρατηρητής. Η σχολική τάξη μεταμορφώνεται σε 
κοινότητα παρατηρητών, σχολιαστών και παραγωγών καλλιτεχνικών δημιουργιών. Οι μαθητές έχουν την 
ευκαιρία, αξιοποιώντας πληροφορίες και πρότερες γνώσεις,  να αναπτύξουν στρατηγικές και δεξιότητες 
που θα τους επιτρέπουν να περιγράφουν, να σχολιάζουν, να ταξινομούν,  να συγκρίνουν και να 
ερμηνεύουν εικόνες, αναπτύσσοντας παράλληλα και τη φαντασία που απαιτείται για τη κατάκτηση της 
γνώσης (Dewey, 1934)  Όλα αυτά εκφράζονται και μεταδίδονται χάρη στην καλλιέργεια και  ανάπτυξη των 
κατάλληλων γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι  δεξιότητες αυτές δεν καλλιεργούνται κάθε μια 
ξεχωριστά, αλλά ακολουθούν μια ενοποιημένη ολιστική προσέγγιση, η  οποία χαρακτηρίζει κάθε μορφή 
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επικοινωνίας. Ενεργοποιείται η δυναμική της ομάδας με την ανάθεση εργασιών σε δυάδες ή ομάδες των 
τεσσάρων με τον εκπαιδευτικό  στο ρόλο του καθοδηγητή-εμψυχωτή,  και το μαθητή να  έχει ενεργό ρόλο 
με την διερεύνηση, την έκφραση των απόψεων και τη λήψη αποφάσεων.  

Η εικόνα, μέσω της διαδικασίας της παρατήρησης μετουσιώνεται σε πλούσιο πληροφοριακό υλικό, 
ερέθισμα πολιτιστικής ενεργοποίησης (Fowler, 1996), εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης και αφετηρία 
στοχαστικής διάθεσης (Μέγα, 2011α). Από την άποψη αυτή, τα έργα τέχνης επιδέχονται πολλαπλές 
ερμηνείες, καθώς δεν απαιτούν μία και μόνο σωστή απάντηση. Όπως υποστηρίζεται η παρατήρηση έργων 
τέχνης συνεπάγεται την επιλογή ποικίλων στρατηγικών σκέψης, και την ενεργοποίηση  πολλαπλών 
δεξιοτήτων και ερμηνευτικών δράσεων από την πλευρά των παρατηρητών, για να αποσαφηνίσουν τις 
πιθανές σημασίες των καλλιτεχνικών έργων. Αυτό σημαίνει ότι το έργο τέχνης αποτελεί ένα πλούσιο, 
κατάλληλο για διδακτική αξιοποίηση πεδίο, όχι μόνο ως εποπτικό υλικό αλλά και ως αφόρμηση για 
επεξεργασία πλήθους διδακτικών αντικειμένων, καλύπτοντας ένα αντίστοιχα ευρύ πλαίσιο διδακτικών 
περιοχών, γνωστικών και συναισθηματικών στόχων (Βρεττός, 1999). Η διάχυση των τεχνών και από τις 
ξένες γλώσσες είναι αναγκαία για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση μέσα στο πλαίσιο της αρμονικής 
συνύπαρξης των ανθρώπων. (Δεληγιάννη, 2011:91)  

 H οπτική «γλώσσα», αυτό το ιδιαίτερο σύστημα επικοινωνίας των εικαστικών τεχνών, επιτρέπει την 
επικοινωνία  νοημάτων, και συναισθημάτων με ποικίλους τρόπους, διαθέτοντας τεράστιες  εκφραστικές 
δυνατότητες. Την οπτική αυτή γλώσσα καλούνται οι μαθητές να γνωρίσουν σχολιάζοντας και 
συγκρίνοντας έργα ως ενεργοί και κριτικοί αναγνώστες εικόνων. Οδηγούνται σταδιακά στη διαμόρφωση 
ενός οπτικού πολιτισμού (visual culture) που περιλαμβάνει έργα της ανθρώπινης δημιουργίας που 
γίνονται αντιληπτά μέσω της όρασης (Freedman, 2003). Η εισαγωγή πολυαισθητηριακών ερεθισμάτων στη 
διδασκαλία της γλώσσας αποτελεί μια σημαντική διάσταση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αφού 
περιλαμβάνει τη συνδυαστική χρήση οπτικού, ακουστικού και κιναισθητικού ερεθίσματος, επιδιώκοντας 
την κινητοποίηση όλων των τύπων νοημοσύνης. Ο Gardner (2000) υποστήριξε ότι η αισθητική εμπειρία 
είναι σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου και το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να καλλιεργεί 
όσο το δυνατόν περισσότερα από τα είδη νοημοσύνης στοχεύοντας στην καλλιέργεια μιας 
ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Η πολύπλευρη ενδυνάμωση της νοημοσύνης, απαιτεί τη διευρυμένη 
χρήση πολλαπλών συμβόλων, την οποία προσφέρουν οι τέχνες. 

Η ψηφιακή επικοινωνία αξιοποιείται παιδαγωγικά σαν πόλος έλξης, πηγή άντλησης πληροφοριών και 
εργαλείο παρουσίασης. Η ψηφιακή απεικόνιση του έργου τέχνης αποτελεί ουσιώδη γέφυρα επικοινωνίας 
του έργου με το μαθητή. Η ενασχόληση τους με έργα πολυτροπικά, όπου συνδυάζονται διαφορετικά 
συστήματα επικοινωνίας, τα εξοικειώνει με τις ιδιαίτερες εκφραστικές δυνατότητες που φέρει η 
συνύπαρξη και η διαπλοκή  εικόνας και γραπτού κειμένου.(Γραφάκου, Λαμπίτση, 2011).  Η  χρήση 
διαδικτυακών κειμένων συμβάλλει επίσης στην προώθηση των «πολυγραμματισμών» αφού καλλιεργείται 
ο  οπτικός (visual) και  ο ψηφιακός γραμματισμός. Συγχρόνως, η δημιουργική σκέψη απελευθερώνεται και 
ανατροφοδοτείται, καθώς η προβολή έργων τέχνης ζωγράφων, όπως ο Βαν Γκογκ,  σε συνδυασμό με την 
βιογραφία του καλλιτέχνη συνθέτει ένα πολυδιάστατο διδακτικό τοπίο που συνδυάζει γραπτό λόγο, 
μουσική, εικόνα, κινητοποιώντας πολύπλευρες νοητικές και συγκινησιακές διεργασίες.  

Η ενασχόληση με τη ζωή και το έργο του διάσημου Ολλανδού Ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ (1853-1890) 
ως θεματικό αντικείμενο του σεναρίου, κρίνεται κατάλληλη επιλογή αφού συμβάλλει καθοριστικά στην 
επίτευξη ρεαλιστικών στόχων μέσα από την παρατήρηση αυθεντικών έργων τέχνης υψηλής αισθητικής 
αξίας.  Ο Βαν Γκογκ είναι ένας καλλιτέχνης του οποίου η ζωή συνδέεται άρρηκτα με το έργο του. Μετά από 
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μια σύντομη επαφή με το ρεύμα του Ιμπρεσιονισμού, ανακαλύπτει ένα δικό του τρόπο έκφρασης, με τον 
οποίο προβάλλει τον ψυχισμό και συχνά τις εκρήξεις του, σ’ ότι ζωγραφίζει, τοπία ή προσωπογραφίες. To 
έργο του θεωρείται προσβάσιμο από τους μαθητές καθώς με τα θέματα που επιλέγει, καθοδηγεί και ο 
ίδιος τον μαθητή-θεατή να ανακαλύψει, παρατηρώντας τα έργα του, τους ισχυρούς συμβολισμούς, τον 
πολύπλευρο ψυχικό και συναισθηματικό του κόσμο, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια διαρκής εναλλαγή 
ανάμεσα στην λογική και τη παράνοια. Ο βασανισμένος  καλλιτέχνης, μετουσιώνει στους πίνακές του τα 
βιώματα μιας ζωής γεμάτης απογοητεύσεις και μοναξιά, που θα τελειώσει με την παραφροσύνη και την 
αυτοχειρία. Η ζωγραφική του επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την τέχνη του 20ού αιώνα,  με την ένταση των 
χρωμάτων της, και  την εκφραστική της δύναμη. Η ενασχόληση με τη βιογραφία και τον ψυχισμό του 
καλλιτέχνη δίνει παράλληλα τη δυνατότητα στους μαθητές να εξηγήσουν τις επιδράσεις του από ποικίλα 
τεχνοτροπικά ρεύματα και τις αλλαγές που υφίσταται το έργο του  στο πέρασμα του χρόνου εκφράζοντας 
παράλληλα και  τις κοινωνικές τάσεις της εποχής του.  

2. Σκοποί και στόχοι 

2.1. Γενικός σκοπός

Η βελτίωση γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από την εξοικείωση των μαθητών 
με την κριτική παρατήρηση και επεξεργασία έργων Τέχνης και η ενδυνάμωση της στοχαστικής 
ικανότητας μέσω  της καλλιέργειας της αισθητικής εμπειρίας. 

2.2. Επιμέρους διδακτικοί στόχοι  

           Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα 

σε επίπεδο γνώσεων: 

• Να γνωρίσουν τη βιογραφία, το έργο και τους εκφραστικούς τρόπους του Βαν Γκογκ και    
     των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του κινήματος του Νέο-ιμπρεσιονισμού. 

• Να ενδυναμώσουν  την  παρατηρητικότητα  και να ενεργοποιήσουν τη κριτική και       
στοχαστική διάθεση και δημιουργική σκέψη.

σε επίπεδο στάσεων/συναισθημάτων:
• Να αξιοποιήσουν αυθεντικές πηγές έμπνευσης μέσα από την ουσιαστική διασύνδεση της              

τάξης με την Τέχνη 
• Να προωθήσουν την ενεργό  συμμετοχή, τη συνεργατικότητα και την αυτονόμηση.  
• Να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα που τους προκαλεί η παρατήρηση έργων τέχνης
• Να αποκτήσουν  ενσυναίσθηση, μπαίνοντας στη θέση των «άλλων», κατανοώντας   

αντιλήψεις, στάσεις ζωής, συναισθήματα και  αξίες.
• Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του πολιτισμικού αγαθού της τέχνης 

σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

• Να καλλιεργήσουν  γλωσσικές δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και 
γραπτού λόγου σε αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας χάρη στη παρατήρηση έργων 
τέχνης και μελέτης κειμενικών ειδών.

• Να αναπτύξουν κριτική και επιλεκτική ματιά απέναντι στα οπτικά προϊόντα του 
πολιτισμού.
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3. Διδακτική μεθοδολογία

Εστιάζοντας στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία των διδακτικών 
δραστηριοτήτων, χρησιμοποιήθηκαν  τα εκπαιδευτικά projects Visible Thinking και Artful Thinking, 
που εκπονήθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Harvard. Εστιάζουν και τοποθετούν την παρατήρηση της 
τέχνης στον πυρήνα της διεργασίας της μάθησης. Ο στόχος τους, όπως συνοψίζεται από την Μέγα 
(2011β),  είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν συχνά έργα τέχνης στη 
διδασκαλία  με τρόπο τέτοιο ώστε να εξυπηρετούνται όχι μόνο οι μαθησιακοί στόχοι αλλά και η 
καλλιέργεια της αισθητικής εμπειρίας και η στοχαστική διάθεση των μαθητών. Η φιλοσοφία των 
δραστηριοτήτων στηρίζεται στην απόδοση κατάλληλων ερωτημάτων τα οποία δεν επιζητούν την 
προφανή απάντηση, αλλά αντίθετα ενεργοποιούν τη σκέψη και εμβαθύνουν στην παρατήρηση.  Σε 
αρκετές  από τις δραστηριότητες του σεναρίου χρησιμοποιήθηκαν  ομάδες  ερωτημάτων όπως: 
«Βλέπω-σκέπτομαι-αναρωτιέμαι», ή «Σκέπτομαι-προβληματίζομαι–διερευνώ» ή «Ισχυρίζομαι-
υποστηρίζω-διερωτώμαι», ανάλογα με τους εκάστοτε στόχους του διδακτικού σχεδιασμού. 

Συνδυαστικά χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο παρατήρησης έργων τέχνης, όπως παρουσιάστηκε 
από τον Perkins (1994), το οποίο συμβάλλει επίσης στην  ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού. 
Σύμφωνα με αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των στοχαστικών δεξιοτήτων είναι 
η εφαρμογή τεσσάρων σταδίων παρατήρησης. Όπως εξηγεί η Μέγα (2011β), το 1ο στάδιο αφορά το 
χρόνο που αφιερώνεται για την παρατήρηση, το 2ο στάδιο ενθαρρύνει την ανοικτή και περιπετειώδη 
παρατήρηση, το 3ο στάδιο την ξεκάθαρη, αναλυτική και εις βάθος παρατήρηση και τέλος το 4ο 
στάδιο που οδηγεί στην ολιστική παρατήρηση. Στο στάδιο αυτό δοκιμάζεται η ικανότητά του μαθητή 
να αξιοποιεί το σύνολο των πληροφοριών που συνέλεξε από τα προηγούμενα στάδια, για να 
εκφράσει την αίσθηση που αποπνέει το έργο. 

 

4. Εποπτικά μέσα και διδακτικά υλικά 

Πίνακας μαρκαδόρου-Η/Υ-Βιντεοπροβολέας-Λογισμικό Powerpoint-Σύνδεση στο διαδίκτυο –
Πλαστικοποιημένες/Έγχρωμες εκτυπώσεις Α3 και Α4 - Φύλλα εργασίας. Σε κάθε δραστηριότητα που 
απαιτείται παρατήρηση έργων τέχνης, παρουσιάζεται σε πλήρη οθόνη το αντίστοιχο έργο ώστε οι 
μαθητές να έχουν πληρέστερη εικόνα για τα χρώματα, τα σχήματα και τις λεπτομέρειες. Σε 
περίπτωση αδυναμίας παραγωγής έγχρωμων εκτυπώσεων προτείνεται η αξιοποίηση του 
Eργαστηρίου Πληροφορικής.  

 

5. Διδακτική πορεία – Δραστηριότητες

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο δομήθηκε από τους συγγραφείς, μέσα στα πλαίσια του 
Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης, όπου και εφαρμόστηκε πιλοτικά σε ομάδες επιμορφούμενων 
εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας. Η εφαρμογή αυτή οδήγησε στην εξαγωγή χρήσιμων 
συμπερασμάτων σχετικά με την ένταξη  και την ευρύτερη αξιοποίηση του σε τάξεις μαθητών. Μετά 
από αναδιαμόρφωση στόχων και δραστηριοτήτων, υλοποιήθηκε παράλληλα σε τμήματα μαθητών 
της Γ΄ τάξης του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου και της ΣΤ’ Δημοτικού του 5ου 
Δημοτικού σχολείου Μεσολογγίου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014. Η παρούσα 
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τελική μορφή είναι προϊόν αξιολόγησης, ανατροφοδότησης και επεξεργασίας των συμπερασμάτων. 
Σε κάθε δραστηριότητα έχουν καθοριστεί συγκεκριμένοι γλωσσικοί και επικοινωνιακοί στόχοι οι 
οποίοι έχουν συνεκτικότητα και είναι συνδεδεμένοι με το θεματικό αντικείμενο της διδακτικής 
πρακτικής. Οι δραστηριότητες χωρίζονται θεματικά σε τέσσερις διδακτικές ώρες και απευθύνονται 
και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Επαφίεται στον κάθε εκπαιδευτικό είτε να το εφαρμόσει 
αυτούσιο είτε να επιλέξει τις δραστηριότητες τις οποίες θεωρεί κατάλληλες για το μαθησιακό 
επίπεδο της τάξης ή αναλογικά με τον αριθμό των διδακτικών ωρών που επιθυμεί να αφιερώσει.  

 

5.1 Αναλυτική περιγραφή

5.1.1 1η Διδακτική ώρα

Δραστηριότητα 1η: Η ενεργοποίηση των μαθητών γίνεται με την παρουσίαση μιας σειράς 
διαφανειών στο πρόγραμμα παρουσιάσεων  Powerpoint ζητώντας τους να μαντέψουν το όνομα του 
ζωγράφου, με βάση χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της ζωής του ή κάποια από τα πιο διάσημα έργα 
του. Στόχος της δραστηριότητας είναι να διερευνηθεί η προϋπάρχουσα γνώση για το συγκεκριμένο 
ζωγράφο και να ενεργοποιηθούν τα κατάλληλα γνωστικά σχήματα.  
Δραστηριότητα 2η: Ακολουθεί δραστηριότητα με στόχο την αρχική παρατήρηση έργων και τη 
γλωσσική εξάσκηση σε σχετικό λεξιλόγιο. Οι μαθητές καλούνται να ταιριάξουν έργα του Βαν 
Γκογκ με τους τίτλους τους, δουλεύοντας σε ζευγάρια. 
Δραστηριότητα 3η: Στόχοι της δραστηριότητας αυτής αποτελούν ο σχηματισμός ομάδων εργασίας, 
και η αρχική παρατήρηση έργων τέχνης του ζωγράφου. Η αίθουσα διδασκαλίας μετατρέπεται 
συμβολικά σε αίθουσα τέχνης, καθώς αναρτώνται σε διάφορα σημεία έγχρωμα πλαστικοποιημένα 
φύλλα Α4 , που απεικονίζουν γνωστούς πίνακες του Βαν Γκογκ. Στους μαθητές διανέμονται κάρτες
που περιλαμβάνουν τέσσερις τίτλους έργων από τους οποίους όμως, εκτίθεται μόνο ο ένας μέσα 
στην αίθουσα. Οι μαθητές περιφέρονται ελεύθερα στην αίθουσα, προσπαθώντας να συσχετίσουν 
τους τίτλους της κάρτας τους με τον σχετικό πίνακα. Όταν τον ανακαλύψουν, θα πρέπει να σταθούν 
μπροστά του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έχουν σχηματισθεί  ομάδες τεσσάρων ατόμων, 
οι οποίες θα συνεργασθούν στη συνέχεια της διδασκαλίας.
Δραστηριότητα 4η: Ακολουθεί μια μορφή πολυμεσικής παρουσίασης της βιογραφίας του Βαν 
Γκογκ Σαν αφόρμηση, προβάλλεται το βίντεο με τίτλο «Τhe history of Vincent Van Gogh”
(https://youtu.be/LqhUnvVsFAw) Παράλληλα διανέμεται φύλλο εργασίας που περιέχει  ερωτήσεις 
κατανόησης με τη μορφή  Σωστό/Λάθος ή Απαντήστε στις ερωτήσεις. Στη συνέχεια οι μαθητές αφού 
επιλέξουν τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του ζωγράφου, καλούνται να συνθέσουν ένα 
χρονολόγιο(timeline). Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στο να αποκτήσουν οι μαθητές το 
γνωστικό υπόβαθρο που αφορά τη ζωή  του, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να 
ερμηνεύσουν στάσεις ζωής που χάραξαν την καλλιτεχνική του πορεία, να γνωρίσουν τρόπους 
έκφρασης και δημιουργίας και να αντιληφθούν πως ο καλλιτέχνης εξωτερικεύει συναισθήματα 
μέσα από τα έργα του, γεγονός που αποτελεί χαρακτηριστικό τόσο του Βαν Γκογκ, όσο και των 
άλλων Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων. Οι γλωσσικοί στόχοι στην καλλιέργεια δεξιοτήτων κατανόησης 
και παραγωγής γραπτού λόγου σε παρελθοντικούς χρόνους.
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αυτούσιο είτε να επιλέξει τις δραστηριότητες τις οποίες θεωρεί κατάλληλες για το μαθησιακό 
επίπεδο της τάξης ή αναλογικά με τον αριθμό των διδακτικών ωρών που επιθυμεί να αφιερώσει.  

 

5.1 Αναλυτική περιγραφή

5.1.1 1η Διδακτική ώρα

Δραστηριότητα 1η: Η ενεργοποίηση των μαθητών γίνεται με την παρουσίαση μιας σειράς 
διαφανειών στο πρόγραμμα παρουσιάσεων  Powerpoint ζητώντας τους να μαντέψουν το όνομα του 
ζωγράφου, με βάση χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της ζωής του ή κάποια από τα πιο διάσημα έργα 
του. Στόχος της δραστηριότητας είναι να διερευνηθεί η προϋπάρχουσα γνώση για το συγκεκριμένο 
ζωγράφο και να ενεργοποιηθούν τα κατάλληλα γνωστικά σχήματα.  
Δραστηριότητα 2η: Ακολουθεί δραστηριότητα με στόχο την αρχική παρατήρηση έργων και τη 
γλωσσική εξάσκηση σε σχετικό λεξιλόγιο. Οι μαθητές καλούνται να ταιριάξουν έργα του Βαν 
Γκογκ με τους τίτλους τους, δουλεύοντας σε ζευγάρια. 
Δραστηριότητα 3η: Στόχοι της δραστηριότητας αυτής αποτελούν ο σχηματισμός ομάδων εργασίας, 
και η αρχική παρατήρηση έργων τέχνης του ζωγράφου. Η αίθουσα διδασκαλίας μετατρέπεται 
συμβολικά σε αίθουσα τέχνης, καθώς αναρτώνται σε διάφορα σημεία έγχρωμα πλαστικοποιημένα 
φύλλα Α4 , που απεικονίζουν γνωστούς πίνακες του Βαν Γκογκ. Στους μαθητές διανέμονται κάρτες
που περιλαμβάνουν τέσσερις τίτλους έργων από τους οποίους όμως, εκτίθεται μόνο ο ένας μέσα 
στην αίθουσα. Οι μαθητές περιφέρονται ελεύθερα στην αίθουσα, προσπαθώντας να συσχετίσουν 
τους τίτλους της κάρτας τους με τον σχετικό πίνακα. Όταν τον ανακαλύψουν, θα πρέπει να σταθούν 
μπροστά του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έχουν σχηματισθεί  ομάδες τεσσάρων ατόμων, 
οι οποίες θα συνεργασθούν στη συνέχεια της διδασκαλίας.
Δραστηριότητα 4η: Ακολουθεί μια μορφή πολυμεσικής παρουσίασης της βιογραφίας του Βαν 
Γκογκ Σαν αφόρμηση, προβάλλεται το βίντεο με τίτλο «Τhe history of Vincent Van Gogh”
(https://youtu.be/LqhUnvVsFAw) Παράλληλα διανέμεται φύλλο εργασίας που περιέχει  ερωτήσεις 
κατανόησης με τη μορφή  Σωστό/Λάθος ή Απαντήστε στις ερωτήσεις. Στη συνέχεια οι μαθητές αφού 
επιλέξουν τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του ζωγράφου, καλούνται να συνθέσουν ένα 
χρονολόγιο(timeline). Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στο να αποκτήσουν οι μαθητές το 
γνωστικό υπόβαθρο που αφορά τη ζωή  του, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να 
ερμηνεύσουν στάσεις ζωής που χάραξαν την καλλιτεχνική του πορεία, να γνωρίσουν τρόπους 
έκφρασης και δημιουργίας και να αντιληφθούν πως ο καλλιτέχνης εξωτερικεύει συναισθήματα 
μέσα από τα έργα του, γεγονός που αποτελεί χαρακτηριστικό τόσο του Βαν Γκογκ, όσο και των 
άλλων Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων. Οι γλωσσικοί στόχοι στην καλλιέργεια δεξιοτήτων κατανόησης 
και παραγωγής γραπτού λόγου σε παρελθοντικούς χρόνους.

 

5.1.2 2η Διδακτική ώρα

Εικόνα1. Έναστρη Νύχτα (1889)

Δραστηριότητα 1η: Στην οθόνη  προβάλλεται ο πίνακας του Βαν Γκογκ «Εναστρη Νύχτα» (Starry
Night),1889. Οι ομάδες των μαθητών καλούνται να παρατηρήσουν τον πίνακα για 2 λεπτά σιωπηλά  
και στη συνέχεια να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως:- Περιγράψτε τι βλέπετε, σε πρώτο πλάνο ή 
στο βάθος –Πώς ο Βαν Γκογκ ζωγραφίζει τη νύχτα, το φεγγάρι, τα σύννεφα, τ’ αστέρια ή το 
κυπαρίσσι;- Τι γνώμη έχετε για τα χρώματα;- Υπάρχουν αντιθέσεις στον πίνακα; -Ποια σημεία του  
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Δραστηριότητα 2η: Στη συνέχεια διανέμεται στους μαθητές το 2ο φύλλο εργασίας. Περιλαμβάνει 
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Δραστηριότητα 3η: Ζητείται από τους μαθητές να φανταστούν ότι βρίσκονται μέσα στο τοπίο που 
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διαγωνισμό. 

5.1.3 3η Διδακτική ώρα

Δραστηριότητα 1η: Οι ομάδες των μαθητών ανακοινώνουν στην ολομέλεια της τάξης τα ποιήματα 
και τις ιστορίες που δημιούργησαν. 
Δραστηριότητα 2η: Με στόχο την καλλιέργεια της ικανότητας σχολιασμού ενός έργου τέχνης 
διανέμεται το 4ο φύλλο εργασίας το οποίο περιλαμβάνει πίνακες και σχετικά σχόλια. Οι μαθητές 
μελετούν τα σχόλια και τα αντιστοιχούν με τους πίνακες. Σαν γλωσσικό στόχο η δραστηριότητα 
έχει την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης. 
Δραστηριότητα 3η: Διανέμονται στις ομάδες έγχρωμες εκτυπώσεις χαρακτηριστικών έργων του 
Βαν Γκογκ. Οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν τα έργα, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που 
βασίζονται στα μοντέλα παρατήρησης που προαναφέρθηκαν, να εστιάσουν σε λεπτομέρειες, 
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να ανακαλύψουν συναισθήματα, και να εκφράσουν απορίες.  Επίσης καλούνται να εντάξουν τους 
εαυτούς τους μέσα στον πίνακα, να κινηθούν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.  

Εικόνα 2. Οι καρέκλες του Γκωγκέν και του Βαν Γκογκ

Δραστηριότητα 4η: Σε κάθε ομάδα διανέμονται δύο πίνακες  με στόχο τη συγκριτική παρατήρηση. 
Ζητείται από τους μαθητές να παρατηρήσουν τους δύο πίνακες και να εντοπίσουν ομοιότητες και 
διαφορές που σχετίζονται με το θέμα, τη χρήση των χρωμάτων και γενικότερα τον τρόπο έκφρασης 
του καλλιτέχνη. Σαν γλωσσικός στόχος τίθεται η εξάσκηση στη χρήση επιθέτων συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού. 
Δραστηριότητα 5η: Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και συνθέτουν ένα κολλάζ αξιοποιώντας τις  
έγχρωμες φωτοτυπίες που χρησιμοποίησαν για τις προηγούμενες δραστηριότητες, Στόχος είναι η 
παραγωγή ενός  καλλιτεχνικού δημιουργήματος που δεν απαιτεί ιδιαίτερο ταλέντο στην ζωγραφική.
 

5.1.4 4η Διδακτική ώρα

Δραστηριότητα 1η: Σημαντικό ρόλο για την κατανόηση της ψυχοσύνθεσης του Βαν Γκόγκ αλλά 
και ένα κειμενικό είδος που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία, αποτελούν οι επιστολές προς 
τον αδελφό του Τεό Βαν Γκόγκ. Διανέμεται στους μαθητές το 5ο φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει 
αποσπάσματα από μια επιστολή που φωτίζουν  αφενός τη σχέση του ζωγράφου με την οικογένειά 
του και ιδιαίτερα τον αδελφό του,  αλλά και παρουσιάζουν τις πεποιθήσεις του για τη ζωή και τον 
άνθρωπο. Οι μαθητές μελετούν σχολαστικά την πρώτη επιστολή και επιλύουν απορίες σχετικά με 
την κατανόηση του κειμένου και το λεξιλόγιο. 
Δραστηριότητα 2η: Με την ολοκλήρωση της μελέτης των αποσπασμάτων, προκαλείται από τον 
διδάσκοντα, συζήτηση και σχολιασμός των σχέσεων του Βαν Γκόγκ με τον αδελφό του, αλλά και 
των απόψεων που εκφράζονται μέσα από τις επιστολές.
Δραστηριότητα 3η: Σαν επίλογο της όλης διδακτικής ενότητας, με ερέθισμα τις επιστολές, οι 
μαθητές καλούνται να εκφραστούν μέσα από την ζωγραφική, σε μια προσπάθεια να αποδώσουν 
οπτικά τις εικόνες που περιγράφει ο Βαν Γκογκ στη δεύτερη επιστολή του. 
Τέλος , σαν εργασία στο σπίτι ζητείται από τους μαθητές να γράψουν ένα άρθρο με τίτλο « Ο δικός 
μου Βίνσεντ» εκφράζοντας την δική τους συνολική θεώρηση για τη ζωή, την προσωπικότητα και 
το έργο του καλλιτέχνη. Η καλύτερη εργασία θα δημοσιευθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό του 
σχολείου ενώ προβλέπονται βραβεία και για τις πιο αξιόλογες προσπάθειες. Στο διδακτικό σενάριο 
περιλαμβάνονται επίσης και επιπλέον δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
εναλλακτικά είτε  κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είτε σαν εργασία στο σπίτι. 

Τα φύλλα εργασίας καθώς και η παρουσίαση Powerpoint που συνοδεύει το διδακτικό 
σενάριο μπορούν να αναζητηθούν στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://drive.google.com/folderview?id=0Bxq9oztd3fK7fkVncDdNbnFGelk3ZzJTX1d3bWJaT3pQ
UENTT2JfTXJ6UHJJU1oxNkdEb1E&usp=sharing

6. Αξιολόγηση – Συμπεράσματα

Δύο γνωστικά αντικείμενα, η Αγγλική γλώσσα και τα Εικαστικά συμπλέκονται γόνιμα και δημιουργικά 
προσφέροντας στους μαθητές μια ολιστική θεώρηση  της τέχνης ως μία σχέση αλληλεπίδρασης. Οι 
μαθητές εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, εξοικειώνονται με την τέχνη, ενώ 
ταυτόχρονα εξασκούν την Αγγλική γλώσσα.  Προωθείται η παιδαγωγική διαφοροποίηση καθώς 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες στους ρυθμούς μάθησης με δραστηριότητες που διακρίνονται 
από διαβαθμισμένο βαθμό δυσκολίας. Το διδακτικό υλικό είναι αυθεντικό, ενώ από αυθεντικότητα 
διακρίνονται επίσης αρκετοί από τους διδακτικούς στόχους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες  
καλλιεργούν την φαντασία, την αισθητική αντίληψη και οδηγούν στον κριτικό στοχασμό. Προάγουν τη 
μαθητοκεντρικότητα και την αυτονόμηση των μαθητών ενθαρρύνοντας τους να εκφραστούν κριτικά 
και δημιουργικά. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε ένα τέτοιο πλαίσιο παραμένει καθαρά καθοδηγητικός, 
διαμεσολαβητικός και υποστηρικτικός. Σαν επιπλέον χαρακτηριστικά της πρακτικής μπορούν να 
θεωρηθούν η ευελιξία του διδακτικού υλικού, η επεκτασιμότητα και  η προσαρμοστικότητά του 
ανάλογα με το επίπεδο της τάξης αλλά και την βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Σαν πιθανά αρνητικά στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιτυχή υλοποίηση του 
σεναρίου μπορεί να θεωρηθούν τόσο η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων όσο και  η 
έλλειψη οικονομικών πόρων για την παραγωγή του διδακτικού υλικού. Στο διδακτικό σκέλος, 
παρατηρήθηκαν κάποιες δυσκολίες κατανόησης του λεξιλογίου, το οποίο όμως αντιμετωπίζεται χάρη 
στην ευκολία προσαρμογής των κειμένων και των δραστηριοτήτων στο γνωστικό επίπεδο των 
μαθητών.  Τέλος, καταγράφηκαν δείγματα απροθυμίας κάποιων μαθητών να εμπλακούν ενεργά  σε 
δραστηριότητες που αφορούσαν την παρατήρηση των έργων. 

Είναι πλέον αναγκαίο να προωθηθούν ανάλογα εκπαιδευτικά «παραδείγματα», τα οποία  
μεταβιβάζουν τον πολιτισμό μέσα από την ανθρωπιστική γλώσσα της τέχνης. προσφέροντας στους 
μαθητές την ευκαιρία να βιώσουν την αισθητική απόλαυση και να δημιουργήσουν τη δική τους 
πολιτισμική ταυτότητα, βελτιώνοντας παράλληλα και την ικανότητα τους να χρησιμοποιούν την 
Αγγλική γλώσσα. 
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας η οποία καταγράφει και ταξινομεί 

τις ποινές που επιβάλλονταν σε μαθητές του Γυμνασίου Αρρένων της Έδεσσας και των 
Παραρτημάτων Αριδαίας, Σκύδρας και Κρύας Βρύσης την περίοδο 1928 - 1978. Στόχος της 
έρευνας ήταν ο εντοπισμός της τυπολογίας της τιμωρίας σε σχέση με το χρόνο και τα πολιτικά 
συμφραζόμενα της εποχής.

Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τα Εκπαιδευτικά Αρχεία του Συλλόγου Διδασκόντων την 
περίοδο 1928 – 1978 που αναφέρονται σε πειθαρχικά παραπτώματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
προκαλεί η λεπτομερής περιγραφή των παραπτωμάτων των μαθητών και μαθητριών.

Η ανάλυση του αρχειακού υλικού έγινε με τη μέθοδο της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης 
περιεχομένου (Content Analysis) και με σημειωτική ανάλυση «κειμένου». Από την ανάλυση των 
δεδομένων προέκυψε η συχνότητα χρήσης και η αναλογικότητα με τα παραπτώματα των 
πειθαρχικών ποινών κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και η τυπολογία τους, όσον αφορά 
στη διάρκεια και στα σημαινόμενα της πειθαρχικής ποινής.

Λέξεις Κλειδιά: Πειθαρχία, παράπτωμα, ποινή, διαγωγή

1 Εισαγωγή
Οι πειθαρχικές ποινές στην ελληνική εκπαίδευση του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου 

αιώνα αποτελούσαν καθημερινό φαινόμενο της σχολικής ζωής. Κατά τα τελευταία χρόνια, οι 
αλλαγές που ανέκυψαν στις λειτουργίες του σχολείου περιόρισαν σημαντικά την ένταση του 
σχολικού πειθαρχικού ελέγχου και προφανώς την επιβολή ποινών.

Το σχολείο δε θα πρέπει να θεωρείται ένα πεδίο μονομερούς ανάπτυξης της εξουσίας του 
δασκάλου, αλλά ένα πλαίσιο όπου η εξουσία θα πρέπει να διαχέεται και να διαμορφώνεται στο 
πλαίσιο της συλλογικής ταυτότητας της σχολικής τάξης, όπου η τάξη συνολικά αναλαμβάνει τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του έργου της και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας 
της. Υπό αυτή την προϋπόθεση, η εκπαιδευτική διαδικασία μετατρέπεται σε δημοκρατικό και 
ομαδοκεντρικό σύστημα όπου η εξουσία αποκεντρώνεται. Αυτό το γεγονός όμως δε σημαίνει και 
την αμφισβήτηση ή την κατάργηση της εξουσίας του δασκάλου. Ο δάσκαλος παραμένει ο φυσικός 
ηγέτης της τάξης και οι εξουσίες που αναπτύσσονται εκπορεύονται από αυτόν, είτε ως δυναμικές 
απολήξεις του εκπαιδευτικού συστήματος είτε ως συνέπειες της φυσικής ηγεσίας του (Κυρίδης,
1999).

2 Πειθαρχία – Ποινή: μια οριοθέτηση
Η πειθαρχία ως έννοια, στο πέρασμα του χρόνου, σημασιοδοτείται άλλοτε θετικά και άλλοτε 

αρνητικά, ανάλογα με τα κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα. Η λέξη / όρος πειθαρχία 
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συναντάται στις περισσότερες από τις εκφάνσεις του κοινωνικού βίου, υποδηλώνει την ευπείθεια 
και την υπακοή στους νόμους, γραπτούς και άγραφους, και συνδηλώνει τον έμπρακτο ενστερνισμό 
του συστήματος αξιών που διέπουν τον κοινωνικό βίο και την ηθική (Κυρίδης, 1999).

Ο Weber (1976) εύστοχα σημειώνει ότι ο δεύτερος μεγάλος δάσκαλος στην πειθαρχία είναι η 
μεγάλη σχολική μονάδα. Η σχολική πειθαρχία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και είναι σε θέση να προσδιορίσει τη μορφή και την αποτελεσματικότητα της. Με τον 
όρο σχολική πειθαρχία νοούμε την εξασφάλιση των προϋποθέσεων εκείνων που επηρεάζουν την 
απρόσκοπτη εργασία και συνεργασία της τάξης και βοηθούν να πετύχει τους σκοπούς της.

Σύμφωνα με την άποψη που διατυπώνει ο Καψάλης (1989), η έννοια της πειθαρχίας στο 
σχολείο διαφέρει από άλλες σημασιολογικές κατηγοριοποιήσεις της γιατί δεν είναι συστατικό 
στοιχείο της εκπαιδευτικής λειτουργίας, αλλά προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή της.

Για τους Gurvin και Mendler (1975) υπάρχει πειθαρχικό παράπτωμα στο σχολείο όταν η 
συμπεριφορά ενός μαθητή εμποδίζει άλλους μαθητές από τη μάθηση ή το δάσκαλό από τη 
διδασκαλία.

Ο Σολομών (1992) θεωρεί ότι η σχολική πειθαρχία θέτοντας σε λειτουργία μια σειρά από 
μηχανισμούς χώρου, όργανα, μεθόδους κα τεχνικές που τη συνθέτουν, αναλύει, ρυθμίζει, καθιστά 
αναγνωρίσιμα και τυποποιεί τα παιδιά που ανατίθενται στο σχολικό θεσμό και έτσι χαρακτηρίζει 
αποφασιστικά τον τρόπο άσκησης της σχολικής εξουσίας.

Σύμφωνα με τον Foucault (1991), το σχολείο αποτελεί ένα μπλοκ μέσα στο οποίο η 
συναρμογή των ικανοτήτων, των δικτύων επικοινωνίας και των σχέσεων εξουσίας, συνιστούν 
συστήματα ρυθμισμένα και ενορχηστρωμένα.

Ως ποινές χρησιμοποιούνται μια σειρά από εκλεπτυσμένες μέθοδοι, από την ελαφρά 
σωματική τιμωρία, μέχρι ελάσσονες στερήσεις και μικροταπεινώσεις. Ο ηθικός στόχος που 
αναφέρεται συχνά θυμίζει ότι η τιμωρία είναι αναπόσπαστο μέρος ενός συστήματος αξιών και ότι 
παραμένει για τα παιδιά μια σημαντική ένδειξη για την αναγνώριση από μέρους τους του τι 
θεωρείται σαν καλό ή κακό (Duet, 1992). Έτσι, οι ποινές και οι αμοιβές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως αρνητικοί ενισχυτές και ως θετικοί ενισχυτές για τη διαμόρφωση της 
συμπεριφοράς αντίστοιχα.

Πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι τα μέσα που διαθέτει ο δάσκαλος για την 
επιβολή των ποινών ή των αμοιβών δεν λειτουργούν αυτόματα ως τέτοιες, αλλά με την 
προϋπόθεση ότι οι μαθητές τις αναγνωρίζουν ως τέτοιες (Χαλακατέβα, 2005).

3 Εξουσία, Ηγεσία και Πειθαρχία
Η εξουσία αποτελεί ένα κατ’ εξοχήν κοινωνικό φαινόμενο, δεν μπορεί να εκδηλωθεί και 

φυσικά δεν υφίσταται σαν έννοια όταν δεν υπάρχουν οι δύο βασικοί πόλοι εκδήλωσης του 
φαινομένου: ο φορέας της εξουσίας και ο αποδέκτης της. Ωστόσο, μπορεί να αναφερθεί κάποιος 
στην εξουσία όταν η άσκηση της μπορεί να είναι και αποτελεσματική. Δεν υφίσταται εξουσιαστική 
σχέση όταν ένα άτομο «επιτάσσει» κάποιο άλλο άτομο το οποίο δεν συμμορφώνεται. Τότε δεν 
πρόκειται για την άσκηση διαμορφωμένης εξουσίας αλλά για μια επιχείρηση άσκησης 
εξουσιαστικής επιρροής, η οποία δεν ευδοκιμεί λόγω της αδυναμίας του «φορέα» της εξουσίας να 
επιβάλλει τη θέληση του. Παρ’ όλα αυτά μπορεί να αναφερθεί και σε μια κλιμάκωση του 
εξουσιαστικού φαινομένου ανάλογα με την ικανότητα του εξουσιαστικού φορέα να επιφέρει τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ο βαθμός αντίστασης που θα συναντήσει το εξουσιαστικό φαινόμενο 
διαμορφώνει την αποτελεσματικότητά του και σε τελική ανάλυση ελέγχει την ύπαρξη του.

Ταυτόχρονα, ο βαθμός αντίστασης του αποδέκτη της άσκησης εξουσίας δηλώνει και την 
ικανότητα του φορέα της να την ασκήσει, αφού δυνατότητα άσκησης της εξουσίας υφίσταται μόνο 
όταν υπάρχει η δύναμη να επιβάλλει κάποιος ή κάποιοι τη θέληση τους. Η έννοια της δύναμης 
αποτελεί συστατικό στοιχείο της έννοιας της εξουσίας (Κυρίδης, 1999).

Η έννοια της εξουσίας, αλλά και ως συνισταμένη της ευρύτερης κοινωνιολογικής ανάλυσης, 
συνδέεται άμεσα με την έννοια της δύναμης. Ο Τσαούσης (1987) ορίζει την δύναμη ως την 

ικανότητα αποτελεσματικού καθορισμού της συμπεριφοράς των άλλων, ενώ εξουσία είναι η 
νόμιμη άσκηση της δύναμης.

Η εξουσία είναι έννοια δυναμική και αποκτά νόημα όταν συνδέεται με κάποια μορφή δράσης, 
μέσα από την οποία εκδηλώνεται η δυνατότητα και η ικανότητα του εξουσιάζειν. Για να μπορέσει 
να είναι διακριτή η εξουσία θα πρέπει να εκδηλώνεται με συγκεκριμένους τρόπους όπως η 
ικανότητα επίδρασης, επιβολής και εξαναγκασμού στη νομιμότητα ή της άσκησης πειθαρχίας.

Τα άτομα – φορείς των εξουσιαστικών προνομίων έχουν τη θεσμική δυνατότητα να 
ασκήσουν δύναμη και να επιβάλλουν τη θέληση τους ή τη θέληση του φορέα που τους 
εμπιστεύθηκε τη δυνατότητα να αποφασίζουν και να διαχειρίζονται κοινωνικές καταστάσεις. 
Συνήθως, πηγή της εξουσίας τους αποτελεί η θέση τους σε ένα δομημένο και ιεραρχημένο 
οργανωτικό σχήμα, ενώ έκφραση της διαχειριστικής τους αρμοδιότητας αποτελούν τα μέσα που 
έχουν στη διάθεση τους για να επιβάλλονται (Κυρίδης, 1999).

4 Παραβατική συμπεριφορά
Το θέμα της παραβατικότητας είναι διαχρονικό αφού όσο υπάρχει η μεγάλη σχολική μονάδα 

υπάρχει και το παράπτωμα. Πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού της εκπαιδευτικής 
κοινότητας επειδή ακριβώς δεν είναι μόνο θέμα ιστορικό - ψάχνω τις πηγές - αλλά κυρίως 
παιδαγωγικό, και αφορά τον εκπαιδευτικό κάθε εποχής, τη βελτίωση του παιδαγωγικού 
συστήματος ώστε να επιτύχουμε την πρόληψη της παραβατικότητας, ιδιαίτερα στην σύγχρονη 
εποχή όπου έχουμε σοβαρές περιπτώσεις παραβατικότητας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι περιπτώσεις των παιδιών που εμφανίζουν διάφορες 
μορφές παραβατικής και παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και γενικότερα προβλήματα 
συμπεριφοράς, όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, σε μικρότερο όμως βαθμό. Στις 
παλιές μορφές παραβατικής και παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς προστίθενται νέες όπως είναι ο 
εκφοβισμός, η παρενόχληση και η θυματοποίηση (φαινόμενο γνωστό ως “bullying”), η χρήση 
αλκοόλ κι άλλων τοξικών ουσιών, η σεξουαλική παρενόχληση και βία, κ.ά. (Ανδρέου & Smith, 
2002; Κουράκης, 1999). Συνήθως παρατηρούνται οι παρακάτω μορφές παρεκκλίνουσας και 
παραβατικής συμπεριφοράς: λεκτική και σωματική βία, απρεπείς χειρονομίες, κλοπή, φασαρία και 
πρόκληση ζημιών (Κουρκούτας, 2007∙ Κουράκης, 2004). Η παρεκκλίνουσα και η παραβατική 
συμπεριφορά σύμφωνα με τη θεωρία του περάσματος στην πράξη, η οποία υιοθετεί ένα 
αιτιοκρατικό μοντέλο, οφείλεται σε ορισμένους παράγοντες. Αποτελεί απάντηση σε εξωτερικές 
επιδράσεις σε συνδυασμό με τη φυσιο-ψυχολογική κατάσταση του ατόμου (Δασκαλάκης, 1985).

Έρευνες σε όλο σχεδόν τον κόσμο δείχνουν ότι η σωματική τιμωρία τείνει να μειωθεί και να 
αντικατασταθεί από μεθόδους που δεν προσβάλουν την προσωπικότητα των μαθητών, αλλά 
παράγουν και καλύτερα αποτελέσματα. Κεντρικό ρόλο ως προς την αναστολή των σωματικών 
τιμωριών παίζει η ικανότητα της διεύθυνσης του σχολείου και η στενή συνεργασία με τους γονείς 
(Κυρίδης, 1999).

5 Στοιχεία της έρευνας
Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή και η σημασιοδότηση των πειθαρχικών ποινών σε μια 

συγκεκριμένη πολιτική περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας (1928 - 1978). Δείγμα της 
έρευνας αποτέλεσαν τα Βιβλία Πράξεων του Συλλόγου των καθηγητών από το Γυμνάσιο Αρρένων 
Έδεσσας και των παραρτημάτων Αριδαίας, Σκύδρας και Κρύας Βρύσης του Νομού Πέλλας.

Η έρευνα καταγράφει το είδος των παραπτωμάτων, το είδος της ποινής, τη διάρκεια της 
ποινής και τον αριθμό των μαθητών ο οποίος τιμωρείται. Όπως προκύπτει από τις καταγραφές των 
Βιβλίων Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων, τη ζωή των μαθητών καθόριζε ένα πολύπλοκο 
πλέγμα απαγορεύσεων, η παραβίαση των οποίων συνεπαγόταν είτε αποβολή από το σχολείο, είτε 
μείωση της διαγωγής.

Τα κείμενα των Πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου Αρρένων Έδεσσας 
και των παραρτημάτων Αριδαίας, Σκύδρας και Κρύας Βρύσης του Νομού Πέλλας μελετήθηκαν 
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σύμφωνα με τις αρχές της Ποσοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου, η οποία, σύμφωνα με το Berelson 
(1971), προσφέρεται για τη μελέτη των απόψεων ή των αντιλήψεων ενός ατόμου ή μιας ομάδας 
ατόμων (Holsti, 1969).

Ως μονάδα ανάλυσης ορίστηκε το θέμα (Lasswell & Leites, 1965; Lasswell et al., 1952;
Veron, 1981; Bardin, 1977; Grawitz, 1981). Το θέμα αναλύθηκε σε τρεις βασικές θεματικές, οι 
οποίες εξειδικεύθηκαν σε κατηγορίες με τη βοήθεια των δεδομένων που προέκυψαν.

Στο Γυμνάσιο Αρρένων Έδεσσας τα παλαιότερα αρχεία χρονολογούνται από το έτος 1928.
Στο Παράρτημα Αριδαίας υπάρχουν Εκπαιδευτικά Αρχεία από το έτος 1942 και εντεύθεν. Στο 
Παράρτημα Σκύδρας υπάρχουν Εκπαιδευτικά Αρχεία από το έτος 1962 και εντεύθεν. Στο 
Παράρτημα Κρύας Βρύσης υπάρχουν Εκπαιδευτικά Αρχεία από το έτος 1962 και εντεύθεν.

6 Αποτελέσματα της έρευνας

6.1 Χρόνος εμφάνισης πρώτης ποινής
Η πρώτη καταγεγραμμένη ποινή εμφανίζεται στα Εκπαιδευτικά Αρχεία του Παραρτήματος 

Γυμνασίου Αριδαίας  στις 3 Ιουλίου 1947, ενώ η  πρώτη πράξη λειτουργίας του Παραρτήματος 
είναι καταγεγραμμένη το 1942. Από το 1942 μέχρι το 1947 δεν συναντάμε καμία ποινή. Αυτό 
μπορεί να οφείλεται στο ότι οι μικρότερες ποινές ήταν καταγεγραμμένες στο ποινολόγιο το οποίο 
όμως δεν συναντάμε ούτε στο Κεντρικό Γυμνάσιο αλλά ούτε και στα Παραρτήματα του.

Η πρώτη καταγεγραμμένη ποινή στα Εκπαιδευτικά Αρχεία του Παραρτήματος Γυμνασίου 
Σκύδρας εμφανίζεται το 1962, ενώ η πρώτη καταγεγραμμένη ποινή στα Εκπαιδευτικά Αρχεία του 
Παραρτήματος Γυμνασίου Κρύας Βρύσης εμφανίζεται το 1962. Απουσιάζουν ωστόσο εκείνα των 
ετών 1967 μέχρι και το 1974. Ως αιτία αναφέρεται η πλημμύρα του Γυμνασίου Κρύας Βρύσης το 
1979. Ωστόσο, από το έτος 1966 μέχρι το έτος 1976 δεν καταγράφεται καμία ποινή.

6.2 Είδος ποινών
Στο Κεντρικό Γυμνάσιο Αρρένων Έδεσσας και στα Παραρτήματα Αριδαίας, Σκύδρας και 

Κρύας Βρύσης, οι περισσότερες περιπτώσεις ποινών αφορούν στη μείωση διαγωγής με ποσοστό 
65,2% (2880 περιπτώσεις) διότι οι μαθητές τιμωρούνται συνολικά για παραπτώματα που 
καταγράφονται στο ποινολόγιο του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στο τέλος 
της σχολικής χρονιάς με χαρακτηρισμό της διαγωγής. Μείωση διαγωγής στη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς καταγράφεται στα Εκπαιδευτικά Αρχεία μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών παραπτωμάτων. 

Η αποβολή με ποσοστό 20,5% (908 περιπτώσεις) είναι η δεύτερη σε συχνότητα ποινή και 
αφορά σοβαρά παραπτώματα των μαθητών σε σχέση με τη συμπεριφορά τους προς το διδακτικό 
προσωπικό στο χώρο του σχολείου αλλά και στο χώρο εκτός του Σχολείου.

Η βελτίωση διαγωγής με ποσοστό 0,2% (10 περιπτώσεις) αφορά στις αιτήσεις μαθητών /
μαθητριών των οποίων ο χαρακτηρισμός της διαγωγής δεν τους επέτρεπε  να σταθούν κοινωνικά 
και επίσης να αναζητήσουν εργασία.

Η βαθμολογία δια της μονάδος με ποσοστό 4,5% (199 περιπτώσεις) αφορά στους 
αντιγράφοντες μαθητές σε περίοδο εξετάσεων, όπως επίσης και εκείνους οι οποίοι απουσίαζαν 
αδικαιολόγητα από τις γραπτές εξετάσεις.

Η Επίπληξη με ποσοστό 3,1% (139 περιπτώσεις) αφορά το στάδιο πριν την αποβολή ή το 
χαρακτηρισμό της διαγωγής, με σκοπό να συμμορφώσει το μαθητή. Όταν ο εκπαιδευτικός 
συλλαμβάνει επιστολή με αισχρολογίες που στέλνει σε μαθήτρια κάποιος μαθητής, τον επιπλήττει 
διότι δεν είναι σίγουρος αν το ίδιο είχε πράξει και η μαθήτρια και με τον ίδιο τρόπο . Με τον ίδιο 
τρόπο αντιμετωπίζεται η «Διοργάνωση διασκέδασης μετά μαθητριών άνευ αδείας του Γυμνασιάρχη 
στο  καφενείο "Βέρμιον"».

Στην κατηγορία Άλλο με ποσοστό 0,2% (9 περιπτώσεις) εμπίπτουν ποινές όπως η αφαίρεση 
τιμητικής διάκρισης (ήταν σημαιοφόρος), η αποπομπή από το σχολείο, ο αποκλεισμός από το 
σχολείο και την επόμενη χρονιά.
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Παραρτήματος Γυμνασίου Κρύας Βρύσης εμφανίζεται το 1962. Απουσιάζουν ωστόσο εκείνα των 
ετών 1967 μέχρι και το 1974. Ως αιτία αναφέρεται η πλημμύρα του Γυμνασίου Κρύας Βρύσης το 
1979. Ωστόσο, από το έτος 1966 μέχρι το έτος 1976 δεν καταγράφεται καμία ποινή.

6.2 Είδος ποινών
Στο Κεντρικό Γυμνάσιο Αρρένων Έδεσσας και στα Παραρτήματα Αριδαίας, Σκύδρας και 

Κρύας Βρύσης, οι περισσότερες περιπτώσεις ποινών αφορούν στη μείωση διαγωγής με ποσοστό 
65,2% (2880 περιπτώσεις) διότι οι μαθητές τιμωρούνται συνολικά για παραπτώματα που 
καταγράφονται στο ποινολόγιο του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στο τέλος 
της σχολικής χρονιάς με χαρακτηρισμό της διαγωγής. Μείωση διαγωγής στη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς καταγράφεται στα Εκπαιδευτικά Αρχεία μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών παραπτωμάτων. 

Η αποβολή με ποσοστό 20,5% (908 περιπτώσεις) είναι η δεύτερη σε συχνότητα ποινή και 
αφορά σοβαρά παραπτώματα των μαθητών σε σχέση με τη συμπεριφορά τους προς το διδακτικό 
προσωπικό στο χώρο του σχολείου αλλά και στο χώρο εκτός του Σχολείου.

Η βελτίωση διαγωγής με ποσοστό 0,2% (10 περιπτώσεις) αφορά στις αιτήσεις μαθητών /
μαθητριών των οποίων ο χαρακτηρισμός της διαγωγής δεν τους επέτρεπε  να σταθούν κοινωνικά 
και επίσης να αναζητήσουν εργασία.

Η βαθμολογία δια της μονάδος με ποσοστό 4,5% (199 περιπτώσεις) αφορά στους 
αντιγράφοντες μαθητές σε περίοδο εξετάσεων, όπως επίσης και εκείνους οι οποίοι απουσίαζαν 
αδικαιολόγητα από τις γραπτές εξετάσεις.

Η Επίπληξη με ποσοστό 3,1% (139 περιπτώσεις) αφορά το στάδιο πριν την αποβολή ή το 
χαρακτηρισμό της διαγωγής, με σκοπό να συμμορφώσει το μαθητή. Όταν ο εκπαιδευτικός 
συλλαμβάνει επιστολή με αισχρολογίες που στέλνει σε μαθήτρια κάποιος μαθητής, τον επιπλήττει 
διότι δεν είναι σίγουρος αν το ίδιο είχε πράξει και η μαθήτρια και με τον ίδιο τρόπο . Με τον ίδιο 
τρόπο αντιμετωπίζεται η «Διοργάνωση διασκέδασης μετά μαθητριών άνευ αδείας του Γυμνασιάρχη 
στο  καφενείο "Βέρμιον"».

Στην κατηγορία Άλλο με ποσοστό 0,2% (9 περιπτώσεις) εμπίπτουν ποινές όπως η αφαίρεση 
τιμητικής διάκρισης (ήταν σημαιοφόρος), η αποπομπή από το σχολείο, ο αποκλεισμός από το 
σχολείο και την επόμενη χρονιά.

Κουρά με ποσοστό 4,0% (175 περιπτώσεις) αφορά τήρηση των κανονισμών ευπρεπούς 
εμφάνισης των μαθητών. Οι μικρότερες τάξεις του Κεντρικού Γυμνασίου και του Παραρτήματος 
Γυμνασίου Σκύδρας υποχρεούνται να κόψουν τα μαλλιά τους ενώ οι μαθητές των μεγαλύτερων 
τάξεων υποχρεούνται στον περιορισμό της κόμης.

Στέρηση συμμετοχής σε εκδρομή με ποσοστό 0,9% (29 περιπτώσεις) αφορά στην πολυήμερη 
εκπαιδευτική εκδρομή ως ποινή σε παράπτωμα του μαθητή.

Αποκλεισμός από τις Γυμναστικές επιδείξεις με ποσοστό 1,6% (71 περιπτώσεις) αφορά την 
αποχή από τα μαθήματα των μαθητών μεγαλυτέρων τάξεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας έναντι του 
Συλλόγου Διδασκόντων.

6.3 Χαρακτηρισμός διαγωγής
Στο Κεντρικό Γυμνάσιο Έδεσσας και στα Παραρτήματα Αριδαίας, Σκύδρας και Κρύας 

Βρύσης, ο χαρακτηρισμός διαγωγής αφορά τη σοβαρότητα των παραπτωμάτων και την επιβολή 
μεγαλύτερης ποινής.

«Επίμεμπτος» με ποσοστό 1,6% (46 περιπτώσεις) αφορά σοβαρότατα παραπτώματα που 
αφορούν σε παράβαση σχολικών διατάξεων κατ’ εξακολούθηση και απρεπή συμπεριφορά κατά του 
κύρους και του γοήτρου του σχολείου.

«Κακή» με ποσοστό 2,6% (75 περιπτώσεις) αφορά κλοπές, καταστροφές περιουσίας, 
αντιπαραθέσεις μαθητών.

«Κοσμία» με ποσοστό 83,1% (2402 περιπτώσεις) αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό 
παραπτωμάτων και ποινών και συνηθίζεται με σκοπό να συνετίσει τον μαθητή και να τον 
νουθετήσει ώστε να μην επαναλάβει τα παραπτώματα την επόμενη σχολική χρονιά.

«Καλή» με ποσοστό 12,4% (358 περιπτώσεις) αφορά στη συμπεριφορά κυρίως κατά του 
κύρους του διδάσκοντα μέσα στην τάξη αλλά και στον δημόσιο χώρο.

Τέλος, «Επίμομφος» με ποσοστό 0,4% (11 περιπτώσεις) αφορά παράπτωμα που έχει σαν 
αποτέλεσμα αλλαγή σχολείου, συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε μαθητή σε όλη τη διάρκεια του 
έτους. Πολιτικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές που υποτροπιάζουν προς το χειρότερο.

6.4 Αποβολές
Η αποβολή στο Κεντρικό Γυμνάσιο Αρρένων Έδεσσας και στα Παραρτήματα Αριδαίας, 

Σκύδρας και Κρύας Βρύσης είναι ο συνηθισμένος τρόπος επιβολής ποινής. Διαφέρει ως προς το 
παράπτωμα και τον αριθμό ημερών.

Στο Κεντρικό Γυμνάσιο παρατηρούμε ότι σε ποσοστό 20,9% (90 περιπτώσεις) είναι οι 
αποβολές 5 ημερών και σε 19,3%(83 περιπτώσεις) είναι οι αποβολές 8 ημερών. Γεγονός είναι ότι 
συναντούμε σε ποσοστό 2,6% (11 περιπτώσεις) την αποβολή μαθητών δια παντός, όπου φαίνεται 
πολύ καθαρά η αυστηρότητα με την οποία τιμωρούσαν τους μαθητές.

Στο Παράρτημα Γυμνασίου Αριδαίας παρατηρούμε επίσης ότι σε ποσοστό 26,8% (109 
περιπτώσεις) είναι οι αποβολές 4 ημερών. Και σε ποσοστό 9,3% (38 περιπτώσεις) αποβολή δια παντός.

Στο Παράρτημα Γυμνασίου Σκύδρας παρατηρούμε ότι σε ποσοστό 39,7% (25 περιπτώσεις) 
είναι οι αποβολές 1 ημέρας. και σε ποσοστό 3,2% (2 περιπτώσεις) αποβολή δια παντός.

Στο Παράρτημα Γυμνασίου Κρύας Βρύσης παρατηρούμε ότι σε ποσοστό 44,4% (4 
περιπτώσεις) είναι οι αποβολές 6 ημερών. Το δείγμα δεν βοηθά να εξάγουμε ασφαλή 
συμπεράσματα.

6.5 Συγκριτικά στοιχεία για τις ποινές
Όσον αφορά την κατανομή των ποινών κατά Γυμνάσιο, παρατηρούμε ότι οι περισσότερες

ποινές αφορούν μείωση διαγωγής και αποβολή και στα τέσσερα Γυμνάσια. Η κουρά, η στέρηση 
συμμετοχής σε εκδρομή και ο αποκλεισμός από τις γυμναστικές επιδείξεις, αφορούν ποινές που 
δόθηκαν μόνο στο Γυμνάσιο Έδεσσας.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Στο χαρακτηρισμό διαγωγής υπερισχύει ο χαρακτηρισμός «Κοσμία» σε όλα τα σχολεία 
(84,6% στην Έδεσσα, 76,2% στην Αριδαία, 97,7% στη Σκύδρα και 91,1% στην Κρύα Βρύση). 
Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι αυτό το είδος τιμωρίας δείχνει αυστηρότητα χωρίς την ανάλογη 
σκληρότητα από το διδακτικό προσωπικό προς τους μαθητές. Οι άλλες περιπτώσεις χαρακτηρισμού 
διαγωγής εμφανίζονται σε μικρότερο ποσοστό και κυρίως στα Γυμνάσια Έδεσσας και Αριδαίας,
όπου έχουμε και το μεγαλύτερο δείγμα ποινών.

Αυτό που αξίζει να παρατηρηθεί είναι η μεγάλη διάρκεια των αποβολών ως τρόπο τιμωρίας 
και συμμόρφωσης. Δεν λείπουν οι αποβολές ενός έτους, δύο ετών, ακόμη και δια παντός, με το 
Γυμνάσιο της Αριδαίας να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό (38 από τις 51 συνολικά καταγεγραμμένες 
αποβολές διά παντός).  Οι πιο μεγάλες σε διάρκεια αποβολές παρατηρούνται μέχρι το 1960. Ο 
μέσος όρος 542 ημέρες στο Γυμνάσιο Αριδαίας και το έτος 1949 αφορά τρεις περιπτώσεις 
αποβολής και αντιστοιχεί σε αποβολή 2 ετών. Αξιοσημείωτος είναι ο μέσος όρος 119,17 ημερών 
στο Γυμνάσιο Έδεσσας το έτος 1940 ενώ ακολουθούν αρκετές αποβολές με μέσο όρο ημερών κάτω 
από 80 ημέρες.

Αυστηρότεροι ως προς το μέγεθος της αποβολής παρουσιάζονται τα Γυμνάσια Έδεσσας και 
Αριδαίας. Αυτό πρέπει να έχει να κάνει τόσο με αντικειμενικούς παράγοντες, όπως το έτος της 
ποινής, οι ιστορικές συνθήκες αλλά και με υποκειμενικούς, όπως ο Διευθυντής και τα μέλη του 
διδακτικού προσωπικού.

Οι θεματικές κατηγορίες αφορούν τη συμπεριφορά των παιδιών απέναντι στο διδακτικό 
προσωπικό, τη συμπεριφορά απέναντι σε συμμαθητές τους στο χώρο του σχολείου, και τη 
συμπεριφορά τους στο δημόσιο χώρο.

6.5.1 Συμπεριφορά προς το Διδακτικό Προσωπικό
Συγκεντρώνει 655 αναφορές οι οποίες αναφέρονται σε λεκτική επίθεση (27 περιπτώσεις, 

0,6%), σε προκλητική συμπεριφορά (81 περιπτώσεις, 1,8%), σε απειλή / παρενόχληση προς το 
διδακτικό προσωπικό (12 περιπτώσεις, 0,3%). Οι περισσότερες αναφορές αφορούν στην απουσία 
από την τάξη / σχολείο σε ώρα διδασκαλίας (262 περιπτώσεις, 5,9%), και τη συμμετοχή σε 
αθλητικές δραστηριότητες (110 περιπτώσεις, 2,5%).

Στα τεκμήρια του Συλλόγου Διδασκόντων αναφέρεται ότι οι μαθητές τιμωρούνταν διότι (ενδεικτικές 
αναφορές): «Αυθαδίαζαν», «Εξεφράσθη εις λίαν ιταμόν ύφος δια βαθμολόγησή του και απείλησε όλους 
τους καθηγητές», «Εξεστόμισε υβριστικάς φράσεις εναντίον ολόκληρου του σχολείου» κ.α.

6.5.2 Συμπεριφορά στο χώρο του σχολείου
Συγκεντρώνει 3155 αναφορές οι οποίες αναφέρονται σε πειθαρχικές ποινές όπως  η 

χειροδικία (20 περιπτώσεις, 0,5%), διατάραξη ησυχίας (106 περιπτώσεις, 2,4%), ανταρσία /
ανυπακοή στην άρνηση του μαθητή να εκτελέσει εντολή καθηγητή, Γυμνασιάρχη (246 
περιπτώσεις, 5,6%). Επίσης αναφέρεται στην κλοπή (38 περιπτώσεις, 0,9%), στην πλαστογραφία 
(14 περιπτώσεις, 0,3%), στις σχέσεις συνομηλίκων (37 περιπτώσεις, 0,8%) , στην αντιγραφή  (134 
περιπτώσεις, 3%), αντικανονική συμπεριφορά (28 περιπτώσεις, 0,6%), στο κάπνισμα (68 
περιπτώσεις, 1,5%). Αυτό που υπερισχύει σε όλα τα σχολεία και όλα τα χρόνια είναι η κατηγορία 
της ανάρμοστης συμπεριφοράς με συνολικό ποσοστό 55,6% και 2464 περιπτώσεις. Αξίζει πάντως 
να σημειωθεί ότι στη δεκαετία 1940-1949 στο Γυμνάσιο Αριδαίας οι περιπτώσεις παραβατικής 
συμπεριφοράς που χαρακτηρίζονται ως ανάρμοστη είναι λιγότερες από τις περιπτώσεις 
παραβατικής συμπεριφοράς που αφορούν την πολιτική στάση και τις πεποιθήσεις (55 περιπτώσεις, 
34,6% και 80 περιπτώσεις, 80% αντίστοιχα).

Στα Αρχεία του Συλλόγου Διδασκόντων αναγράφονται ενδεικτικά τα εξής: «Απρεπείς 
σχολιασμοί δια φιλόλογο σε γραπτό εξαμήνου των Θρησκευτικών», «Επετέθη και ετραυμάτησε δια 
του γρόνθου μαθητή», «Επετέθη και ετραυμάτησε ελαφρώς δια μαχαιριδίου συμμαθητή», 
«Ανάρμοστος συμπεριφορά εις καθηγητήν», «Έγραψαν από κοινού και απέστειλαν επιστολή μετά 
ασεμνοτάτης φωτογραφίας εις μαθητήν», «Διεπληκτίσθησαν και αλληλοβρίσθησαν εις το 

σχολείο», «Συναντήθη μετά μαθητρίας εις προκεχωρημένην ώραν και εις σκοτεινόν και 
απόκεντρον σημείον», «Συνελήφθη καπνίζων εις το προαύλιο», «Έρριπτε χαρταετούς εκ των 
παραθύρων εις τους έξω της αιθούσεις μαθητάς».

6.5.3 Συμπεριφορά σε δημόσιο χώρο
Συγκεντρώνει 613 αναφορές, οι οποίες αφορούν πειθαρχικές ποινές σε δημόσιο χώρο όπως 

παρακολούθηση θεαμάτων (67 περιπτώσεις, 1,5%), ψυχαγωγία (139 περιπτώσεις, 3,1%), 
Ανάρμοστη συμπεριφορά (59 περιπτώσεις, 1,3%), Περιβολή (189 περιπτώσεις, 4,3%). Ακολουθούν 
οι αναφορές για την Πολιτική στάση / Πεποιθήσεις (87 περιπτώσεις, 2%), ο Εκκλησιασμός (55 
περιπτώσεις, 1,2%), η Απαγόρευση κυκλοφορίας (17 περιπτώσεις,4%).

Ενδεικτικές περιπτώσεις: «Προσεχώρησαν εις τους συμμορίτας αυτοβούλως γενόμενοι ούτω 
προδόται και μητροκτόνοι της πατρίδος ...» , «Προδόται, κακούργοι, απάτριδες», «Προσεχώρησαν 
εις τους συμμορίτας, διοργάνωσαν την ΕΠΟΝ του Γυμνασίου Αρδέας, διετέλεσαν στελέχη ταύτης 
και μη μετανοήσαντες».

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι η παραβατικότητα στο χώρο του σχολείου συγκεντρώνει 
τις περισσότερες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το έτος και το Γυμνάσιο. Αυτό οφείλεται κυρίως 
στο γεγονός ότι στην κατηγορία Ανάρμοστη συμπεριφορά συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις 
παραβατικότητας που έχουν να κάνουν με το γόητρο και το κύρος του σχολείου. Κάτι τέτοιο 
προκαλεί τις περισσότερες και αυστηρότερες τιμωρίες.

7 Συμπεράσματα
Η συμπεριφορά στο σχολικό χώρο, στο δημόσιο χώρο αλλά και προς το διδακτικό προσωπικό 

αποτελούν τους άξονες για την επιβολή των ποινών με «κυρίαρχο το υποκείμενο που 
αντικαθίσταται από το σώμα (Φουκώ, 1989 &1991). Η προσωπική ιστορία του κάθε μαθητή,
καθώς και η συσσώρευση των συμπεριφορών του καταγράφεται και αξιολογείται στα σχολικά 
τεκμήρια.

Παρατηρούμε ότι η κοινωνία της εποχής λειτουργεί με βάση ένα πολύπλοκο σύστημα 
επιτήρησης και καταγραφής, αξιολόγησης και εξατομίκευσης της καθημερινής συμπεριφοράς στο 
σχολικό χώρο, στο δημόσιο χώρο, στον αστικό χώρο με έμφαση στο χώρο του θεάματος, όπως 
παρακολούθηση θεαμάτων, ψυχαγωγία, πολιτική στάση / πεποιθήσεις, ανάρμοστη συμπεριφορά.

Σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως η διακυβέρνηση του Μεταξά και η Δικτατορία της 
περιόδου 1967-1974, πολλές φορές οι ποινές που επιβάλλονται για ιδεολογικούς – πολιτικούς 
λόγους φαίνονται να είναι αν όχι πιο αυστηρές, εξίσου αυστηρές με παραβάσεις που έχουν σχέση 
με ανάρμοστη συμπεριφορά, με κλοπές, επιθέσεις και άλλες παραβάσεις.

Ενδεχομένως κάποιες φορές στην επιβολή των ποινών να έπαιζε ρόλο η κοινωνική τάξη των 
μαθητών (μόρφωση γονέων, οικονομική επιφάνεια) και οι μαθητικές τους επιδόσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα παρουσιάζουν οι σχέσεις συνομηλίκων, όπου θεωρούνται 
κατακριτέες και ποινολογούνται. Η αυθόρμητη έλξη ανάμεσα στα δύο φύλα δεν υφίσταται εντός 
αλλά και εκτός του σχολείου. Συνηθέστατες εξάλλου είναι οι περιπτώσεις όπου οι μαθητές, πολύ 
περισσότερο οι μαθήτριες, ελέγχονται από διδασκάλους ή και άνδρες των σωμάτων ασφαλείας, 
όταν κυκλοφορούσαν «ασκόπως» κατά και μετά τη δύση του ηλίου.

Το γόητρο του σχολείου είναι σημαντική αιτία για τιμωρίες μαθητών. Το σχολείο,
μικρογραφία της κοινωνίας, αξιοποιεί τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων για να επιβάλλει την πειθαρχία και να μη γίνεται στόχος δυσμενών συζητήσεων Οι 
μαθητές ενημερώνονται τόσο για τους ενδοσχολικούς όσο και για τους εξωσχολικούς κανόνες που 
πρέπει να τηρούν.

Η επιβολή των ποινών εξαρτάται από τις Πολιτικές – Κοινωνικές - Προσωπικές -
Εκπαιδευτικές συνθήκες της εποχής και το διδακτικό προσωπικό. Το διδακτικό προσωπικό είναι 
πολλές φορές τα ίδια πρόσωπα στο Κεντρικό Γυμνάσιο και στα Παραρτήματα.



267

σχολείο», «Συναντήθη μετά μαθητρίας εις προκεχωρημένην ώραν και εις σκοτεινόν και 
απόκεντρον σημείον», «Συνελήφθη καπνίζων εις το προαύλιο», «Έρριπτε χαρταετούς εκ των 
παραθύρων εις τους έξω της αιθούσεις μαθητάς».

6.5.3 Συμπεριφορά σε δημόσιο χώρο
Συγκεντρώνει 613 αναφορές, οι οποίες αφορούν πειθαρχικές ποινές σε δημόσιο χώρο όπως 

παρακολούθηση θεαμάτων (67 περιπτώσεις, 1,5%), ψυχαγωγία (139 περιπτώσεις, 3,1%), 
Ανάρμοστη συμπεριφορά (59 περιπτώσεις, 1,3%), Περιβολή (189 περιπτώσεις, 4,3%). Ακολουθούν 
οι αναφορές για την Πολιτική στάση / Πεποιθήσεις (87 περιπτώσεις, 2%), ο Εκκλησιασμός (55 
περιπτώσεις, 1,2%), η Απαγόρευση κυκλοφορίας (17 περιπτώσεις,4%).

Ενδεικτικές περιπτώσεις: «Προσεχώρησαν εις τους συμμορίτας αυτοβούλως γενόμενοι ούτω 
προδόται και μητροκτόνοι της πατρίδος ...» , «Προδόται, κακούργοι, απάτριδες», «Προσεχώρησαν 
εις τους συμμορίτας, διοργάνωσαν την ΕΠΟΝ του Γυμνασίου Αρδέας, διετέλεσαν στελέχη ταύτης 
και μη μετανοήσαντες».

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι η παραβατικότητα στο χώρο του σχολείου συγκεντρώνει 
τις περισσότερες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το έτος και το Γυμνάσιο. Αυτό οφείλεται κυρίως 
στο γεγονός ότι στην κατηγορία Ανάρμοστη συμπεριφορά συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις 
παραβατικότητας που έχουν να κάνουν με το γόητρο και το κύρος του σχολείου. Κάτι τέτοιο 
προκαλεί τις περισσότερες και αυστηρότερες τιμωρίες.

7 Συμπεράσματα
Η συμπεριφορά στο σχολικό χώρο, στο δημόσιο χώρο αλλά και προς το διδακτικό προσωπικό 

αποτελούν τους άξονες για την επιβολή των ποινών με «κυρίαρχο το υποκείμενο που 
αντικαθίσταται από το σώμα (Φουκώ, 1989 &1991). Η προσωπική ιστορία του κάθε μαθητή,
καθώς και η συσσώρευση των συμπεριφορών του καταγράφεται και αξιολογείται στα σχολικά 
τεκμήρια.

Παρατηρούμε ότι η κοινωνία της εποχής λειτουργεί με βάση ένα πολύπλοκο σύστημα 
επιτήρησης και καταγραφής, αξιολόγησης και εξατομίκευσης της καθημερινής συμπεριφοράς στο 
σχολικό χώρο, στο δημόσιο χώρο, στον αστικό χώρο με έμφαση στο χώρο του θεάματος, όπως 
παρακολούθηση θεαμάτων, ψυχαγωγία, πολιτική στάση / πεποιθήσεις, ανάρμοστη συμπεριφορά.

Σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως η διακυβέρνηση του Μεταξά και η Δικτατορία της 
περιόδου 1967-1974, πολλές φορές οι ποινές που επιβάλλονται για ιδεολογικούς – πολιτικούς 
λόγους φαίνονται να είναι αν όχι πιο αυστηρές, εξίσου αυστηρές με παραβάσεις που έχουν σχέση 
με ανάρμοστη συμπεριφορά, με κλοπές, επιθέσεις και άλλες παραβάσεις.

Ενδεχομένως κάποιες φορές στην επιβολή των ποινών να έπαιζε ρόλο η κοινωνική τάξη των 
μαθητών (μόρφωση γονέων, οικονομική επιφάνεια) και οι μαθητικές τους επιδόσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα παρουσιάζουν οι σχέσεις συνομηλίκων, όπου θεωρούνται 
κατακριτέες και ποινολογούνται. Η αυθόρμητη έλξη ανάμεσα στα δύο φύλα δεν υφίσταται εντός 
αλλά και εκτός του σχολείου. Συνηθέστατες εξάλλου είναι οι περιπτώσεις όπου οι μαθητές, πολύ 
περισσότερο οι μαθήτριες, ελέγχονται από διδασκάλους ή και άνδρες των σωμάτων ασφαλείας, 
όταν κυκλοφορούσαν «ασκόπως» κατά και μετά τη δύση του ηλίου.

Το γόητρο του σχολείου είναι σημαντική αιτία για τιμωρίες μαθητών. Το σχολείο,
μικρογραφία της κοινωνίας, αξιοποιεί τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων για να επιβάλλει την πειθαρχία και να μη γίνεται στόχος δυσμενών συζητήσεων Οι 
μαθητές ενημερώνονται τόσο για τους ενδοσχολικούς όσο και για τους εξωσχολικούς κανόνες που 
πρέπει να τηρούν.

Η επιβολή των ποινών εξαρτάται από τις Πολιτικές – Κοινωνικές - Προσωπικές -
Εκπαιδευτικές συνθήκες της εποχής και το διδακτικό προσωπικό. Το διδακτικό προσωπικό είναι 
πολλές φορές τα ίδια πρόσωπα στο Κεντρικό Γυμνάσιο και στα Παραρτήματα.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Παρατηρούμε μείωση των ποινών με τον χρόνο σε σχέση με τις ημέρες διάρκειας επιβολής 
αποβολής και τον χαρακτηρισμό διαγωγής.

9 Επίλογος
Είναι γενικώς αποδεκτό ότι το Σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας όπως και η 

οικογένεια. Τάσεις και συμπτώματα παραβατικότητας παρατηρούνται παντού. Για την 
αντιμετώπιση αυτών ορίζονται κανόνες και διατάξεις που επιφέρουν ανάλογες ποινές. Η 
ορθολογική προσέγγιση των εκπαιδευτικών στις διάφορες περιόδους της σύγχρονης εκπαιδευτικής 
ιστορίας βοηθά να κατανοήσουμε τα αίτια των ποινών αλλά και την ψυχολογία αυτών που 
επιβάλλουν τις ποινές. Συνεπώς μια τέτοια ορθολογική προσέγγιση του όλου ζητήματος βοηθάει να 
αντιμετωπίσουμε σωστά και με αντικειμενικότητα μελλοντικά φαινόμενα παραπτωμάτων, επιβολής 
ποινών και συνεπειών αυτών για το ευρύ σχολικό σύνολο.
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70 – Κοινωνικός Λειτουργός – Μεταπτυχιακός φοιτητής στο 
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περίληψη 

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση των προσπαθειών εισαγωγής 
των αρχών της Νέας Αγωγής στον ελλαδικό χώρο από τον παιδαγωγό Μίλτο 
Κουντουρά κατά τη διάρκεια της διεύθυνσής του Διδασκαλείου Θηλέων 
Θεσσαλονίκης (Δ.Θ.Θ.) το διάστημα 1927 – 1930. Αρχικά, θα δοθούν ορισμένα 
βιογραφικά στοιχεία του Κουντουρά. Στη συνέχεια, θα γίνει μικρή αναφορά στο 
γλωσσικό ζήτημα την περίοδο δραστηριοποίησής του. Ακολούθως θα αναλυθούν οι 
παιδαγωγικές επιρροές του, πώς αυτές εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας 
του στο Δ.Θ.Θ. και οι αντιδράσεις που γνώρισαν οι παραπάνω προσπάθειες. 
Απώτερος σκοπός είναι η παροχή παραδειγμάτων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων 
ώστε να μπορούν οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της 
διδασκαλίας, της γνώσης και της μάθησης με τρόπο προσιτό και ευχάριστο, κοντά 
στα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλήσεις των μαθητών τους.

Λέξεις κλειδιά: Σχολείο Εργασίας, Νέα Αγωγή, Δημοτικισμός  

1 Εισαγωγή

Ο Μίλτος Κουντουράς ανήκει σε μια γενιά φιλελεύθερων παιδαγωγών (Αλ. 
Δελμούζος, Δημ. Γληνός, Ρόζα Ιμβριώτη, Ε. Παπανούτσος, Μ. Κ. Παπαδημητρίου
κ.ά.) που δραστηριοποιήθηκαν στον ελλαδικό χώρο κατά τις τέσσερις πρώτες
δεκαετίες του 20ου αιώνα και προσπάθησαν να εφαρμόσουν πρωτοποριακές ιδέες 
στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της εποχής, τασσόμενοι ταυτόχρονα ρεύμα του 
δημοτικισμού. 

Ο Κουντουράς γεννήθηκε το 1889 στο χωριό Σκόπελο της Μυτιλήνης. Το 1907
αποφοίτησε από Γυμνάσιο και γράφτηκε στη Φαρμακευτική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά από 2 μήνες μεταγράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή.
Το 1910 ίδρυσε μαζί με τους Β. Ρώτα, Φ. Δραγούμη, Α. Ξενόπουλο κ.ά. τη 
“Φοιτητική Συντροφιά”, σύλλογο δημοτικιστικό με δράση στο χώρο του 
Πανεπιστήμιου. Κυριότερη παρέμβασή τους ήταν το 1911 η διαμαρτυρία τους έναντι 
του άρθρου 107 της αναθεωρητικής κυβέρνησης Βενιζέλου που καθιέρωνε την 
καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσσα του κράτους. 1915 πήρε το πτυχίο του στη 
Φιλολογία. Στρατεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και βίωσε την Μικρασιατική 
καταστροφή. Το 1923 – 1926 παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στα 
παιδαγωγικά στη Γερμανία, ως υπότροφος. Εκεί ήρθε σε επαφή με τις αρχές της Νέας 
Αγωγής. Στις 30/5/1927 ανέλαβε της διεύθυνση του Διδασκαλείου Θηλέων 
Θεσσαλονίκης όπου σταδιακά εφάρμοσε τις παιδαγωγικές και γλωσσικές του αρχές. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Το 1928 ξέσπασαν τα λεγόμενα «Διδασκαλειακά» (σειρά αντιδράσεων) με αφορμή το 
έργο του στο Δ.Θ.Θ. Το 1930 απομακρύνθηκε από το Δ.Θ.Θ. και την επόμενη διετία 
(1930 – 1932) υπηρέτησε ως Εκπαιδευτικός Σύμβουλος του γνωμοδοτικού 
συμβουλίου στην κυβέρνηση Βενιζέλου υπό τον υπουργό Παιδείας Γ. Παπανδρέου.
Το 1933 απομακρύνθηκε και από αυτήν την θέση μετά την κυβερνητική αλλαγή και 
την πτώση της κυβέρνησης Βενιζέλου. Για μικρό χρονικό διάστημα το 1936 (1/1936
– 6/1936) εξέδιδε το αναμορφωτικό περιοδικό “Παιδεία” με ποικίλη επιστημονική, 
παιδαγωγική και κοινωνική θεματολογία. Η έκδοσή του σταμάτησε από την 
δικτατορία Μεταξά μετά από άρνησή του Κουντουρά να συμμορφωθεί με τις 
επιταγές του καθεστώτος. Το υπόλοιπο της ζωής του ιδιώτευσε και το πέρασε με την 
οικογένειά του. Πέθανε στις 13/4/1940 κατά τη διάρκεια εγχείρησης.

2 Το γλωσσικό ζήτημα

Το γλωσσικό ζήτημα υπήρξε ένα πρόσφορο πεδίο πάνω στο οποίο 
καλλιεργήθηκαν σοβαρές αντιπαραθέσεις ιδεών σε κρίσιμες φάσεις της ανάπτυξης 
της ελληνικής κοινωνίας. Οι απαρχές του πρέπει να τοποθετηθούν κατά τους χρόνους 
του νεοελληνικού διαφωτισμού. Η αιτία που έφερε στην επιφάνεια τις βαθιές αυτές 
διαφορές ήταν η επίμονη αναζήτηση ενός ενιαίου γλωσσικού οργάνου, προκειμένου 
να συγκροτηθεί μια εθνική παιδεία, καθώς και η συστηματική καλλιέργεια και 
προβολή της ομιλούμενης γλώσσας από νέες κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες 
επιχειρούσαν να διαχειριστούν με νέους όρους και με νέα γλώσσα τα ζητήματα της 
αγωγής και της αυτογνωσίας του έθνους.

Στα τέλη του 19ου αιώνα το γλωσσικό πέρασε σε μια νέα φάση με έντονη την 
τάση για καθιέρωση της δημοτικής σε όλες τις μορφές λόγου. Θεωρητικά –
γλωσσολογικά θεμέλια του παραπάνω ρεύματος ήταν τα έργα του Ι. Ψυχάρης (Το 
ταξίδι μου – 1888) του Εμμανουήλ Ροΐδη (Τα είδωλα – 1893), καθώς και η 
λογοτεχνική παραγωγή της Νέας Αθηναϊκής Σχολής με κύριο εκφραστή τον Κωστή 
Παλαμά. Στις αρχές του 20ού αιώνα άρχισαν να διαφαίνονται τα κυριότερα
γνωρίσματα που θα συνοδεύσουν τον δημοτικισμό στα επόμενα χρόνια. Το κίνημα 
αυτό θα είναι εθνικό, πολιτικό, φιλελεύθερο, επιστημονικό και με εκσυγχρονιστικό.
Υποτάχτηκε στην δυναμική παρουσία, το έργο και την οικονομική ενίσχυση λογίων 
και επιχειρηματιών της διασποράς (Πάλλης, Εφταλιώτης, Βλαστός, Πηνελόπη Δέλτα,
Φώτης Φωτιάδης). Αποτέλεσμα της δράσης αυτής, συνδεδεμένης με το αίτημα για τη 
συναρμογή της δημοτικής γλώσσας με την εκπαίδευση, ήταν η δημιουργία συλλόγων 
(Εθνική Γλώσσα, Εκπαιδευτικός Όμιλος, Φοιτητική Συντροφιά) και η έκδοση 
περιοδικών μαχητικών εντύπων (Ο Νουμάς, Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου). 
Πρωταγωνιστές αυτής της περιόδου εμφανίζονταν οι Αλέξανδρος Δελμούζος, 
Μανόλης Τριανταφυλλίδης και Δημήτρης Γληνός, οι οποίοι είτε ως εκφραστές 
θεσμών είτε ως διωκόμενοι από αυτούς χρησιμοποίησαν τη δημοτική γλώσσα ως 
σύμβολο και εργαλείο για την προώθηση και την καλλιέργεια βαθιών αλλαγών στην 
ελληνική κοινωνία (Mackridge, 2013).

Στα πλαίσια του παραπάνω ρεύματος αναπτύχτηκε και ο εκπαιδευτικός 
δημοτικισμός που επηρεάστηκε από τις αρχές της γερμανικής μεταρρυθμιστικής 
παιδαγωγικής με επίκεντρο το παιδί. Σύμφωνα με αυτόν, η καθιέρωση της δημοτικής 
στο σχολείο ήταν απαραίτητη για να επωφεληθεί ο μαθητής ο οποίος μιλώντας τη 
μητρική του γλώσσα θα μπορούσε να αναπτυχθεί ισόρροπα, διασφαλίζοντας το 
μέλλον του τόπου. Στους κόλπους αυτού του ρεύματος κινήθηκε και ο Μίλτος 
Κουντουράς με το παιδαγωγικό του έργο (Κοντομήτρος, 2006). 
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Το 1928 ξέσπασαν τα λεγόμενα «Διδασκαλειακά» (σειρά αντιδράσεων) με αφορμή το 
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Το 1933 απομακρύνθηκε και από αυτήν την θέση μετά την κυβερνητική αλλαγή και 
την πτώση της κυβέρνησης Βενιζέλου. Για μικρό χρονικό διάστημα το 1936 (1/1936
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προβολή της ομιλούμενης γλώσσας από νέες κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες 
επιχειρούσαν να διαχειριστούν με νέους όρους και με νέα γλώσσα τα ζητήματα της 
αγωγής και της αυτογνωσίας του έθνους.

Στα τέλη του 19ου αιώνα το γλωσσικό πέρασε σε μια νέα φάση με έντονη την 
τάση για καθιέρωση της δημοτικής σε όλες τις μορφές λόγου. Θεωρητικά –
γλωσσολογικά θεμέλια του παραπάνω ρεύματος ήταν τα έργα του Ι. Ψυχάρης (Το 
ταξίδι μου – 1888) του Εμμανουήλ Ροΐδη (Τα είδωλα – 1893), καθώς και η 
λογοτεχνική παραγωγή της Νέας Αθηναϊκής Σχολής με κύριο εκφραστή τον Κωστή 
Παλαμά. Στις αρχές του 20ού αιώνα άρχισαν να διαφαίνονται τα κυριότερα
γνωρίσματα που θα συνοδεύσουν τον δημοτικισμό στα επόμενα χρόνια. Το κίνημα 
αυτό θα είναι εθνικό, πολιτικό, φιλελεύθερο, επιστημονικό και με εκσυγχρονιστικό.
Υποτάχτηκε στην δυναμική παρουσία, το έργο και την οικονομική ενίσχυση λογίων 
και επιχειρηματιών της διασποράς (Πάλλης, Εφταλιώτης, Βλαστός, Πηνελόπη Δέλτα,
Φώτης Φωτιάδης). Αποτέλεσμα της δράσης αυτής, συνδεδεμένης με το αίτημα για τη 
συναρμογή της δημοτικής γλώσσας με την εκπαίδευση, ήταν η δημιουργία συλλόγων 
(Εθνική Γλώσσα, Εκπαιδευτικός Όμιλος, Φοιτητική Συντροφιά) και η έκδοση 
περιοδικών μαχητικών εντύπων (Ο Νουμάς, Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου). 
Πρωταγωνιστές αυτής της περιόδου εμφανίζονταν οι Αλέξανδρος Δελμούζος, 
Μανόλης Τριανταφυλλίδης και Δημήτρης Γληνός, οι οποίοι είτε ως εκφραστές 
θεσμών είτε ως διωκόμενοι από αυτούς χρησιμοποίησαν τη δημοτική γλώσσα ως 
σύμβολο και εργαλείο για την προώθηση και την καλλιέργεια βαθιών αλλαγών στην 
ελληνική κοινωνία (Mackridge, 2013).

Στα πλαίσια του παραπάνω ρεύματος αναπτύχτηκε και ο εκπαιδευτικός 
δημοτικισμός που επηρεάστηκε από τις αρχές της γερμανικής μεταρρυθμιστικής 
παιδαγωγικής με επίκεντρο το παιδί. Σύμφωνα με αυτόν, η καθιέρωση της δημοτικής 
στο σχολείο ήταν απαραίτητη για να επωφεληθεί ο μαθητής ο οποίος μιλώντας τη 
μητρική του γλώσσα θα μπορούσε να αναπτυχθεί ισόρροπα, διασφαλίζοντας το 
μέλλον του τόπου. Στους κόλπους αυτού του ρεύματος κινήθηκε και ο Μίλτος 
Κουντουράς με το παιδαγωγικό του έργο (Κοντομήτρος, 2006). 

2.1. Οι επιρροές του Κουντουρά

Ο Κουντουράς το διάστημα μεταξύ 1923 – 1926 βρέθηκε στην Γερμανία ως 
κρατικός υπότροφος για μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στη παιδαγωγική, στη 
διδακτική και στην παιδική ψυχολογία. Έμεινε σε διάφορες πόλεις και 
παρακολούθησε μαθήματα από διακεκριμένους παιδαγωγούς. Στο Μόναχο φοίτησε 
κοντά στους Aloys Fischer (διδακτική) και Georg Kerschensteiner (θεωρία και 
οργάνωση της αγωγής). Επίσης, παρακολούθησε μαθήματα από τους Hermann Lietz
(ιδρυτής εξοχικών παιδαγωγείων), Eduard Spranger (φιλοσοφία και ψυχολογία), W.L.
Stern, Adolf Jensen κ.ά. και επισκέφτηκε πολλά πρότυπα σχολικά ιδρύματα της 
χώρας (Ελεύθερη Σχολική Κοινότητα του Wickersdorf, Παιδαγωγείο
Odenwaldschule κ.ά.) (Καράμηνας, 2005). Στην παρούσα μελέτη θα σταθούμε 
ιδιαίτερα στους τρεις πρώτους παιδαγωγούς των οποίων το στίγμα εντοπίζεται έντονα 
στο έργο του Κουντουρά στο Δ.Θ.Θ.

Ο Fischer (1880 – 1937) ήταν από τους πρώτους που αναγνώρισε και τόνισε τη 
διαφορά ανάμεσα στην παιδαγωγική θεωρία και την παιδαγωγική πράξη, δίνοντάς 
τους ίση σημασία. Έδωσε επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στο παιδαγωγικό ρόλο της τέχνης
(Δημαράς, 1985, τ. Α΄). Το έργο του Κουντουρά στο Διδασκαλείο του παρουσίαζε 
πολλές επιρροές από το τις αρχές του Fischer, ειδικά στο θέμα της σημασίας της 
τέχνης στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής. Η ζωή στο Διδασκαλείο 
περιελάμβανε ενασχόληση με πολλά είδη τέχνης (μουσική, θέατρο, χορός, γλυπτική, 
ζωγραφική). Για τον Κουντουρά η πραγματική τέχνη ήταν η φυσιολογική, αβίαστη 
και αρμονική ισορρόπηση όλων των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων σε ένα έργο 
με «μορφή συνοπτική που συνάμα περικλείει την απεραντοσύνη.». Σε απόσπασμα από 
τις σημειώσει του διαβάζουμε: «Και πρώτα - πρώτα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι 
τίποτε άλλο στη ζωή που ν’ ανεβάζει τον άνθρωπο πάνω απ’ τον εαυτό του, όσο η 
δημιουργία της Τέχνης… γιατί η Τέχνη δεν περιέχει την ακρότητα και τη μονομέρεια, 
παρά είναι μεσότητα («μέτρον») δυνάμεων μιας στιγμής της ανθρώπινης προαγωγής 
και ανάτασης…» (Κουντουράς στο Δημαράς, 1985, τ. Α΄: 133 – 135).

Ο Lietz (1868 – 1919) στα παιδαγωγεία του, τα οποία επισκέφτηκε ο 
Κουντουράς κατά την παραμονή του στη Γερμανία, επιδίωξε και τελικά εφάρμοσε
την ισότιμη κατανομή του χρόνου μεταξύ των πνευματικών και χειρονακτικών 
εργασιών για τους μαθητές του. Κάτι παρόμοιο καθιέρωσε και ο Κουντουράς με τις 
ομάδες εργαστηρίων που δημιούργησε στο Διδασκαλείο (υφαντικής, ξυλουργικής,
αγγειοπλαστικής, πλεξίματος κτλ.) (Κουντουράς, 1976).

Ο Kerschensteiner (1854 – 1932), με τον οποίο ο Κουντουράς συνδέθηκε 
στενά, θεωρείται ο πατέρας του «Σχολείου Εργασίας» στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο 
Γερμανός καθηγητής επηρεάστηκε βαθιά από τις αρχές της Νέας Αγωγής και 
υλοποίησε πολλές από αυτές στο «Σχολείο Εργασίας» που εισηγήθηκε. Κινήθηκε 
γύρω από δυο κύριους άξονες: Τον ψυχολογικό και τον κοινωνικό. Σύμφωνα με 
αυτόν το παιδί έχει έμφυτη την τάση να ενεργεί, να δρα, να χρησιμοποιεί τα χέρια 
του, δηλαδή να «εργάζεται». Χρέος του σχολείου είναι να εκμεταλλευτεί δημιουργικά 
αυτή την τάση, αναπτύσσοντας την ισόρροπα με τις πνευματικές και σωματικές 
ικανότητες των μαθητών πάντα σε ομαδική και συνεργατική βάση. (Δημαράς, 1985, 
τ. Α΄).

Επίσης, για τον Kerschensteiner η ηθική και ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των νέων ατόμων, σε συνάρτηση με τις ιδιαίτερες δεξιότητες και 
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κλήσεις τους, ήταν από τις κυριότερες επιδιώξεις του. Κατά τον ίδιο η αγωγή 
προετοιμάζει το άτομο αρχικά για την κοινωνία στην οποία εντάσσεται, αργότερα για 
το έθνος στο οποίο ανήκει και κατ’ επέκταση για όλη την ανθρωπότητα. Τέλος, η
μόρφωση του ατόμου είναι δυνατή μόνο με εκείνα τα αγαθά του πολιτισμού, των 
οποίων η πνευματική σύνθεση τελείως ή μερικά, ανταποκρίνεται και είναι ανάλογη 
με τη σύνθεση της ατομικής ψυχής του μαθητή. Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να 
επιτευχθούν χωρίς ορισμένες βασικές υποδομές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέτοιες 
είναι οι σχολικές βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια χειρονακτικής εργασίας και οι σχολικοί 
κήποι (Κοντομήτρος, 2006). Ειδικά τα τρία τελευταία ήταν από τα πρώτα που 
εφάρμοσε και ο Κουντουράς όταν πρωτοανέλαβε και τη διεύθυνση του 
Διδασκαλείου. Η έννοια της εργασίας απέκτησε ιδιαίτερο περιεχόμενο την τριετία 
1927 – 1930. Προσαρμόστηκε στις φυσικές και επίκτητες ιδιότητες των παιδιών και 
επικεντρώθηκε στο κοινωνικό της περιεχόμενο. Χαρακτηριστικά ο Κουντουράς 
αναφέρει ότι απώτερος στόχος αποτελούσε «η ανύψωση και η βελτίωση της ομάδας, 
της τάξης, του σχολείου, της κοινωνίας, του έθνους, της ανθρωπότητας» (Κουντουράς 
στο Δημαράς, 1985, τ. Α΄: 127). 

3 Οι εφαρμογές των αρχών του στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης 

3.1 Ο Δημοτικισμός

Ο Κουντουράς σε όλη του την πορεία μέχρι ήταν θερμός υπέρμαχος της ευρείας 
χρήσης της δημοτικής σε όλες τις εκφάνσεις τόσο της σχολικής όσο και της 
καθημερινής ζωής. Ειδικά στο θέμα του Σχολείου Εργασίας, του οποίου τις αρχές 
υιοθετούσε απόλυτα, δεν μπορούσε να φανταστεί να γίνεται χρήση  άλλου γλωσσικού 
οργάνου εκτός από τη δημοτική γλώσσα. Στα πλαίσια αυτής της ιδεολογίας 
παρότρυνε τους δασκάλους να γράφουν και να χρησιμοποιούν τη δημοτική γλώσσα
στην καθημερινότητά τους εκτός από την διάρκεια της διδασκαλίας. Θεωρούσε ότι 
παρόμοια και ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια πρέπει να γίνει και στην μέση 
εκπαίδευση από τους εκεί λειτουργούς της (Φραγκουδάκη, 1987 ∙ 2001). Κάτι τέτοιο 
ήταν ιδιαίτερα καινοτόμο και αντιδραστικό για την εποχή αφού η καθαρεύουσα ήταν 
η κατεξοχήν χρησιμοποιούμενη γλώσσα στο χώρο του σχολείου. Συγκεκριμένα στο 
Δ.Θ.Θ. πριν την έλευση του Κουντουρά το 1927, όλα τα μαθήματα γίνονταν στο 
συγκεκριμένο γλωσσικό τύπο. Ο Κουντουράς έδωσε αγώνα και μεταξύ των 
καθηγητών του ιδρύματος για να επιβάλει τη χρήση της δημοτικής στη διδασκαλεία 
και στα κείμενα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Για τον Μ. Κουντουρά η δημοτική γλώσσα έπρεπε να είναι η μοναδική γλώσσα 
που θα χρησιμοποιείται στο Διδασκαλείο για τους εξής λόγους: Πρώτον, για 
παιδαγωγικούς και δεύτερο για επαγγελματικούς. Πιο συγκεκριμένα, η ζωντανή, η 
μητρική δηλαδή γλώσσα αποτελεί το πρώτο και κύριο όργανο για τη μόρφωση κάθε 
παιδιού. Αντίθετα για την καθαρεύουσα που πίστευε πως ήταν «δημιούργημα μιας 
φτιασιδωμένης και αλύγιστης ψυχής… μιας εποχής παραστρατημένης από το νόημα της 
αληθινής και ζωντανής ζωής» δεν μπορούσε να έχει θέση στην εκπαίδευση
(Κουντουράς στο Δημαράς, 1985, τ. Α΄: 128). Επίσης, θεωρούσε αδιανόητο να μην 
γνωρίζουν τη σωστή χρήση του γλωσσικού οργάνου οι μαθήτριές του που ως 
μελλοντικές δασκάλες θα καλούνταν να υπηρετήσουν σε απομακρυσμένα σχολεία 
της επικράτειας στα οποία τα παιδιά του δημοτικού θα μιλήσουν μόνο την δημοτική 
γλώσσα. 
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είναι οι σχολικές βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια χειρονακτικής εργασίας και οι σχολικοί 
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3 Οι εφαρμογές των αρχών του στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης 

3.1 Ο Δημοτικισμός

Ο Κουντουράς σε όλη του την πορεία μέχρι ήταν θερμός υπέρμαχος της ευρείας 
χρήσης της δημοτικής σε όλες τις εκφάνσεις τόσο της σχολικής όσο και της 
καθημερινής ζωής. Ειδικά στο θέμα του Σχολείου Εργασίας, του οποίου τις αρχές 
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στην καθημερινότητά τους εκτός από την διάρκεια της διδασκαλίας. Θεωρούσε ότι 
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γλώσσα. 
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3.2 Το σχολείο Εργασίας 
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νοοτροπία. Ο ίδιος με τα μέσα που διέθετε την εποχή της τριετίας του στο 
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παρατηρήση πως τα παιδιά ήταν τρομερά ασυνεπή στις υποσχέσεις των. Πάνω στη 
συνέπεια και στην τήρηση του λόγου που θα έδινε κανείς στήριζα βασικές έννοιες της 
παιδαγωγικής και της καλής λειτουργίας ενός Σχολείου. Ήθελα απόλυτη ελευθερία, 
όμως ήθελα και απόλυτη υποδούλωση σε μια υπόσχεση που μια φορά από ελεύθερη 
βούληση θα δίναμε. […] Με τάρασσαν τα μικρά, γιατί έβλεπα τι σχέση έχουν με τα 
μεγάλα.» (Κουντουράς, 29/3/1928 στο Δημαράς, 1985, τ. Α΄: ςδ΄). 

Επίσης, στη σχέση που ανέπτυξε με τις μαθήτριές του προσπάθησε να 
καλλιεργήσει την κριτική τους σκέψη, την ανάληψη πρωτοβουλιών, το ερευνητικό 
τους πνεύμα και την υπευθυνότητά τους. Εργαλεία του αποτέλεσαν οι ελεύθερες 
συζητήσεις, η ανάθεση εργασιών βιβλιογραφικού και ερευνητικού περιεχομένου, η 
παρότρυνσή του προς τις μαθήτριες να ασχοληθούν με την ανάγνωση 
επιστημονικών, λογοτεχνικών και παιδαγωγικών βιβλίων αλλά και με τον τύπο της 
εποχής και τα θέματα που απασχολούσαν την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και την 
ευρύτερη Ελλάδα. Πολλές από τις εργασίες των μαθητριών του δεν είχαν να 
ζηλέψουν τίποτα από ερευνητικές μελέτες πανεπιστημιακού επιπέδου, με σωστές 
βιβλιογραφικές αναφορές, επιστημονική μέθοδο, σκοπούς στόχους και κριτική 
θεώρηση των δεδομένων. Οι επιλογές του αυτές προδίδουν επιρροές από τον Ντιούι
(1982). Κατά τον τελευταίο, επιδίωξη του Σχολείου Εργασίας αποτελεί η αλλαγή της 
κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών και η ενασχόλησή τους με τις αλήθειες της 
ζωής. Αυτά μπορούν να συμβούν μέσω της ελεύθερης επικοινωνίας  (που 
επικαλείται όπως αναφέραμε και ο Κουντουράς), την ανταλλαγή ιδεών και 
εμπειριών διδασκόντων και διδασκομένων και σύνδεση της γνώσης και γενικά των 
ενασχολήσεων των παιδιών με το κοινωνικό, πολιτισμικό, πολιτικό και οικονομικό 
τους πλαίσιο.

Το Σχολείο Εργασίας κατά τον Κουντουρά προϋποθέτει όμως και μια ακόμη 
σημαντική παράμετρο. Στήριξη της εργασίας και των διδακτικών εμπειριών στις 
φυσικές και επίκτητες ιδιότητες και δεξιότητες των μαθητών. Για να ενεργοποιηθούν 
όμως αυτές πρέπει το άτομο να λειτουργεί υπό συνθήκες απόλυτης ελευθερίας. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Μόνο τότε τα δρώντα υποκείμενα θα ενεργοποιηθούν με φυσικό τρόπο και θα βρουν 
πραγματικό προσωπικό ενδιαφέρον σε αυτό που θα κληθούν να κάνουν. Η κάθε 
μορφή επιβολής και ο εκ των άνω εξαναγκασμός μειώνει τη διάθεση του ανθρώπου 
για δράση, ελαττώνει το ενδιαφέρον του γι αυτό με το οποίο ασχολείται και τελικά 
φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Γι αυτό το λόγο και ο 
έλληνας παιδαγωγός εφάρμοσε πρωτότυπα για την εποχή συστήματα αξιολόγησης 
στο Διδασκαλείο του (περιγραφική αξιολόγηση, καρτέλες μαθητών κ.ά.). Ο 
Κουντουράς ήταν αντίθετος στην διαδικασία της βαθμολόγησης και την 
χρησιμοποίησε στο Δ.Θ.Θ. επειδή δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά εξαιτίας της 
σχετικής νομοθεσίας. Στο κομμάτι των αμοιβών και των τιμωριών ήταν ιδιαίτερα 
πρωτοποριακός για την εποχή του (μια εποχή έντονα δασκαλοκεντρική και 
αυταρχική για τους μαθητές) Στήριζε τις αμοιβές και τις τιμωρίες σε ψυχολογικούς 
συνειρμούς. Προκαλούσε τα παιδιά να ενεργήσουν για να ανταμειφθούν. 
Αποζητούσε τον εθισμό τους σε καλές πράξεις. Δεν Επικροτούσε όμως την εκ των 
προτέρων δηλωμένη ανταμοιβή ούτε τα δώρα, δηλαδή την εξαγορά με υλικά ή άυλα 
αγαθά (στα τελευταία κατέτασσε και την υπόσχεση του Χριστιανισμού για τον 
Παράδεισο). Αντί αυτών πρότεινε την αναγνώριση και την αποδοχή από το σύνολο 
της ομάδας, τις δίκαιες κρίσεις και την ενεργοποίηση των εσωτερικών κινήτρων των 
παιδιών (μάθηση συνδεδεμένη με τα εσωτερικά ενδιαφέροντα των παιδιών). Έλεγε 
πως ένας καλός λόγος, ένα νεύμα επιδοκιμασίας, μια χειρονομία εμπιστοσύνης 
γεμίζει το παιδί με ευτυχία και χαρά (Κουντουράς στο Δημαράς, 1985, τ. Α΄)

3.3 Ομάδες Εργασίας – Ομάδες Ειδικοτήτων

Από τις σημειώσεις του Κουντουρά διαπιστώνουμε ότι οδηγήθηκε στην 
οργάνωσή των ομάδων εργασίας και αντίστοιχα των ομάδων ειδικοτήτων από την 
ανάγκη που αισθανόταν ν’ αλλάξει κάπως το σύστημα παθητικής εργασίας που 
επικρατούσε στις τάξεις του Διδασκαλείου (δασκαλοκεντρισμός, στείρα 
απομνημόνευση, χρήση ενός μόνο εγχειριδίου γραμμένου στην καθαρεύουσα και 
ακατανόητου για τις μαθήτριες κτλ.). Αρχικά αντιμετώπισε τα πρακτικά προβλήματα 
που συνάντησε διαμορφώνοντας τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου και 
οργανώνοντας διάφορα εργαστήρια (γλυπτικής, ξυλουργικής, υφαντικής, μαγειρικής 
κ.ά.). Για την εξοικονόμηση του απαραίτητου χρόνου σύμπτυξε ώρες μαθημάτων και 
εντατικοποίησε την διδασκαλεία των μονόωρων μαθημάτων. Χρησιμοποίησε τα 
ελεύθερα απογεύματα για ομαδικές εργασίες και για πιο ελεύθερες δραστηριότητες.
Προσπάθησε να διδάσκει το πολύ 2 μαθήματα την ημέρα. Έκανε χρήση ενός 
προγράμματος εβδομαδιαίας βάσης με κινητές ώρες που εύκολα προσαρμοζόταν στις 
εκάστοτε ανάγκες της τάξης (Κουντουράς, 1976).

Οι ομάδες ειδικοτήτων ήταν μια καινοτομία που οραματίστηκε και σχεδίασε 
από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την διεύθυνση του Δ.Θ.Θ. Σε κάθε μια από αυτές 
συμμετείχαν παιδιά με όμοιες κλήσεις και ενδιαφέροντα, χωρίς να αποτελεί η 
ηλικιακή ομοιογένεια περιοριστικός παράγοντας. Με βάση αρχές κοινωνικές, 
ψυχολογικές και παιδαγωγικές ο Κουντουράς κατήρτισε ολιγομελείς ομάδες που ήταν 
ευκίνητες, χαρούμενες, παραγωγικές και με αυξημένες ελευθερίες δράσης. Επίσης, 
στο εσωτερικό τους επικρατούσε η αρχή της κατάτμησης και της ειδίκευσης των 
υποχρεώσεων και των εργασιών που έπρεπε να γίνουν από τα παιδιά, σύμφωνα με τα 
ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Το σημαντικό όμως για την ενασχόληση των 
μαθητριών με τέτοιου είδους εργασίες ήταν ότι τις απομάκρυνε από την 
δασκαλίστικη νοοτροπία και το περιθώριο που η κοινωνία τις είχε τοποθετήσει και τις 
έφερνε πιο κοντά στην πραγματική ζωή και στην έννοια της ανθρωπιστικής και 
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Στις συγκεντρώσεις προήδρευε πάντα ο διευθυντής. Όλοι ήταν καθισμένοι σε 
πάγκους κατά τάξεις σε σχήμα Π, γύρω από το τραπέζι του. Δίπλα βρισκόταν το 
τραπέζι των μαθητριών που κρατούσαν τα πρακτικά της συγκέντρωσης. Επρόκειτο 
για διαλεγμένες γι αυτό το σκοπό μαθήτριες με ικανότητα γρήγορης στενογραφίας. 
Αρχικά, γινόταν απολογισμός των εργασιών της προηγούμενης εβδομάδας και 
ενημερώνονταν όλοι οι παρευρισκόμενοι για την βιβλιοθήκη, την αλληλογραφία και 
τις κοντινές γιορτές. Το λόγο έπαιρναν όλοι οι αρχηγοί των ομάδων. Κάθε νέος 
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κανονισμός που αφορούσε τη λειτουργία του σχολείου (όπως οι κανόνες για τη 
λειτουργία της βιβλιοθήκης) διατυπώνονταν σε άρθρα από την αρμόδια επιτροπή, 
διαβάζονταν και συζητιόταν για να εγκριθεί ή να απορριφτεί. Ακολουθούσε 
προγραμματισμός εργασίας για την επόμενη εβδομάδα κατά ομάδες. Επικρατούσε 
δημοκρατικός τρόπος λήψεις των αποφάσεων. Ακόμη, γινόταν ενημέρωση από μια 
μαθήτρια για πολιτικά, καλλιτεχνικά και γενικότερα επίκαιρα θέματα. Ως πηγές
χρησιμοποιούνταν εφημερίδες. Υπήρχε κουτί αποριών το περιεχόμενο του οποίου 
ανοιγόταν την παραμονή (Τετάρτη), και μελετιόνταν από τον Διευθυντή για να 
συζητηθούν την επομένη στη συγκέντρωση. Διαβάζονταν ακόμη, εργασίες των 
παιδιών που είχαν γίνει μέσα στην τάξη τους. Στο τέλος ακολουθούσε πάντα 
συζήτηση (Κουντουράς, 1976).

Συμπερασματικά, στη συγκέντρωση της Πέμπτης σφυρηλατούνταν με τον πιο 
θαυμαστό τρόπο η ιδέα της ομαδικής ζωής και η πνευματική επαφή μαθητριών και 
δασκάλων και επιπλέον, εκεί αναπτύσσονταν μέσα σε μια δημοκρατική ατμόσφαιρα 
η σχολική συνείδηση και η σωστή έννοια της συνεργασίας. 

3.5 Οι αντιδράσεις 

Οι παραπάνω προσπάθειες του Κουντουρά να εφαρμόσει στο Διδασκαλείο του 
καινοτομίες οι οποίες απείχαν από τα εκπαιδευτικά πρότυπα της εποχής του, σε μια 
συντηρητική κοινωνία (Θεσσαλονίκη) και με ένα γλωσσικό όργανο (δημοτική) 
στοχοποιημένο, οδήγησε σε πολλές αντιδράσεις που εκφράστηκαν με τη γνωστή 
τακτική των αντιπάλων της δημοτικής. Κατηγορίες όπως αντεθνική ρητορική,
μαλλιαροκομμουνισμός, παραγκώνιση των εγκεκριμένων σχολικών προγραμμάτων 
για εφαρμογή αμφιβόλου ποιότητας καινοτομιών, απομάκρυνση από τα θρησκευτικά 
ήθη της πατρίδας και καλλιέργεια ξένων προς το ορθόδοξο δόγμα, προώθηση 
ανήθικων προτύπων, συνοψίζονται στα λεγόμενα “Διδασκαλειακά” τα οποία 
ξέσπασαν τον Απρίλιος 1928 από μερίδα γονέων μαθητριών και συναδέρφων του που 
δεν αποδέχονταν τις εκπαιδευτικές του αρχές και θίγονταν από την εφαρμογή των 
αλλαγών που επέβαλε στη λειτουργία του ιδρύματος. Στις παραπάνω συκοφαντίες 
συνέδραμε μερίδα του τύπου της συμπρωτεύουσας και ο κλήρος. Ειδικά στο 
γλωσσικό και στα αντεθνικά πρότυπα έγινε ευθύς παραλληλισμός με τα 
“Μαρασλειακά” που είχαν ξεσπάσει λίγα χρόνια πριν (1925 – 1927). Υπήρξε όμως 
και γενναία συμπαράσταση προς το πρόσωπο του διευθυντή, με πρώτες τις μαθήτριες 
του που εξέδωσαν σχετικό υπόμνημα. Επίσης, δημοτικιστικά έντυπα και 
διδασκαλικοί σύλλογοι (“Η Αναγέννησις”) έσπευσαν να υπερασπιστούν τον 
Κουντουρά. Ο παιδαγωγός υπεραμύνθηκε των επιλογών του με επιστημονικά και 
παιδαγωγικά επιχειρήματα. Τελικά, ο Κουντουράς απαλλάχτηκε με σχετικό πόρισμα
στις 17/5/1928 (Δημαράς, 1985, τ. Β΄). Αξίζει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα υπερασπίστηκε τον Κουντουρά και ο Βενιζέλος απευθυνόμενος σε 
ομάδα γυναικών που ζητούσαν την απομάκρυνσή του από το Δ.Θ.Θ. (Βενιζέλος στο 
Κουντουράς, 1976).

4 Συμπεράσματα 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Κουντουρά ξεχώρισε για τον πρωτοποριακό 
της χαρακτήρα και το ανατρεπτικό για την εποχή του, πνεύμα της. Προσπάθησε στην 
πορεία του στο Διδασκαλείο, να εφαρμόσει νέες παιδαγωγικές αρχές και μεθόδους, 
προκειμένου να δημιουργήσει ένα «Σχολείο Εργασίας», παρόμοιο με αυτά που 
γνώρισε από την εποχή της μετεκπαίδευσής του στην Γερμανία. Υπηρέτησε 
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συνειδητοποιημένα το ιδεολογικό ρεύμα του δημοτικισμού και το προσάρμοσε στο 
προσωπικό παιδαγωγικό του υπόβαθρο δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση 
που έχει η γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας για το μαθητή. Ήταν ένας παιδαγωγός, ο 
οποίος βρισκόταν πολλά βήματα μπροστά από τους σύγχρονούς του. Κατανοούσε ότι 
η ακέραια μεταφορά των αρχών της Νέας Αγωγής στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα της εποχής του ήταν αδύνατον να επιτύχει (εκτός των άλλων και 
εξαιτίας του γλωσσικού ζητήματος) και για αυτό προσπάθησε να δημιουργήσει τις 
καταλληλότερες συνθήκες ώστε έστω και μικρά ψήγματα αυτής της προοδευτικής 
ιδεολογίας να βρουν ανταπόκριση στο σχολείο του. Η τριετία του στο Δ.Θ.Θ. 
μνημονεύτηκε από πολλούς παιδαγωγούς, γονείς και τις μαθήτριές του και αποτελεί 
παράδειγμα οράματος, επιμονής, μεθοδικότητας και δημιουργικότητας για τις 
σύγχρονες γενιές εκπαιδευτικών. 
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Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου ΠΕ70
υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Περίληψη
Στην Περιφέρεια Δημοτικών Σχολείων Πεδιάδος τα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

ανήκαν ενενήντα τέσσερα (94) σχολεία. Στο Τμήμα Καστελλίου δεκαέξι (16) σχολεία. Στη  
διάρκεια της Μάχης της Κρήτης βομβαρδίζεται το Δημοτικό σχολείο Καστελλίου  και με την 
κατάληψη της Κρήτης επιτάσσεται το σχολικό κτήριο από τους Γερμανούς. Στον κάμπο του 
Καστελλίου υπάρχει ημιτελής διάδρομος τον οποίο  είχαν αρχίσει να κατασκευάζουν οι σύμμαχοι 
Βρετανοί για την οχύρωση του νησιού. Οι κατακτητές συνεχίζουν και κατασκευάζουν πολεμικό  
αεροδρόμιο  πλήρες  επιχειρησιακό τα  χρόνια 1942-1944. Οι γερμανικές δυνάμεις  που έδρευαν 
στην ευρύτερη περιοχή του Καστελλίου ανέρχονταν στον αριθμό  των 2.000 ανδρών. Η παρουσία 
τους επηρέαζε την κοινωνική ζωή της περιοχής, φυσικά και τη λειτουργία των σχολείων. Το 
Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου, (το οποίο λειτουργεί  από το έτος  1864), διαθέτει πλούσιο  
αρχειακό υλικό καθώς  και  τα  αρχεία  των σχολείων του Τμήματος της περιόδου 1940-1944  (όλα 
τα σχολεία είναι σήμερα κλειστά). Η αρχειακή έρευνα καθώς και η μελέτη  περιπτώσεων του 
αρχειακού υλικού μας δίδει πολλές πληροφορίες που αφορούν  κυρίως τις εγκυκλίους του  
Επιθεωρητή  Πεδιάδος προς τα σχολεία του Τμήματος Καστελλίου στη διάρκεια του 
Ελληνοϊταλικού  πολέμου, στις ζημιές από τους  συμμαχικούς βομβαρδισμούς  των σχολικών  
κτηρίων, στη μετεγκατάσταση των μαθητών του Καστελλίου  σε άλλα  κτήρια, τη διάρκεια των  
σχολικών ετών από την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου ως τη σχολική χρονιά 1944-1945 
(στις 24 Σεπτεμβρίου 1944 απελευθερώθηκε το Καστέλλι). Τις οδηγίες και προφυλάξεις που 
λάμβαναν οι δάσκαλοι για να προστατέψουν τους μαθητές, τη συμπεριφορά προς τους κατακτητές, 
τα μαθητικά συσσίτια, τη μαθητική διαρροή τα χρόνια του πολέμου.  Η έρευνα του υλικού το οποίο 
προσεγγίσαμε μέσα από ανέκδοτα έγγραφα, φωτογραφίες της εποχής, μαρτυρίες δασκάλων και 
μαθητών που φοιτούσαν τότε στα σχολεία, μας οδήγησε να εστιάσουμε την προσοχή μας με την 
παρατήρηση ότι, στις σφραγίδες ορισμένων σχολείων του Τμήματος Πεδιάδος, το Ελληνικό 
Εθνόσημο είχε αντικατασταθεί από το ναζιστικό αετό των κατακτητών. Η διερεύνηση των λόγων 
και αιτιών οι οποίες οδήγησαν κάποιους Διευθυντές, (όχι όλους), του Τμήματος Καστελλίου να 
αλλάξουν τις σφραγίδες των σχολείων τους αποδεικνύει το κλίμα της βίας και τρομοκρατίας που  
ζούσαν οι κάτοικοι της περιοχής Καστελλίου τα χρόνια του ζυγού από τους Γερμανούς κατακτητές. 
Η προσέγγιση της τοπικής ιστορίας μπορεί να ενταχθεί στο διαθεματικό πλαίσιο σπουδών και στο 
αναλυτικό πρόγραμμα του σημερινού σχολείου. Οι μαθητές μπορούν να γνωρίσουν και να 
ερευνήσουν πρωτογενείς πηγές μέσα από το αρχειακό υλικό του σχολείου τους και να εθιστούν 
έτσι στη μελέτη και έρευνα της τοπικής τους ιστορίας. Η εργασία μας αυτή συμβάλλει στη μελέτη, 
έρευνα και προβολή της τοπικής ιστορίας του Καστελλίου Πεδιάδος.          

1 Εισαγωγή
Το σύνολο των σχολείων του Νομού Ηρακλείου την περίοδο 1939 - 1945 είχε ταξινομηθεί  

σε τρεις εκπαιδευτικές περιφέρειες. Τις Περιφέρειες Ηρακλείου, Πεδιάδος και Γόρτυνας. 
Επιθεωρητής Πεδιάδος ήταν ο Βασίλειος Παρλαβάντζας και σ’αυτήν είχαν ενταχθεί 94 σχολεία. 
(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 20.1.1939 και φάκελος 1958,
13.6.1958).
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ζούσαν οι κάτοικοι της περιοχής Καστελλίου τα χρόνια του ζυγού από τους Γερμανούς κατακτητές. 
Η προσέγγιση της τοπικής ιστορίας μπορεί να ενταχθεί στο διαθεματικό πλαίσιο σπουδών και στο 
αναλυτικό πρόγραμμα του σημερινού σχολείου. Οι μαθητές μπορούν να γνωρίσουν και να 
ερευνήσουν πρωτογενείς πηγές μέσα από το αρχειακό υλικό του σχολείου τους και να εθιστούν 
έτσι στη μελέτη και έρευνα της τοπικής τους ιστορίας. Η εργασία μας αυτή συμβάλλει στη μελέτη, 
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1 Εισαγωγή
Το σύνολο των σχολείων του Νομού Ηρακλείου την περίοδο 1939 - 1945 είχε ταξινομηθεί  

σε τρεις εκπαιδευτικές περιφέρειες. Τις Περιφέρειες Ηρακλείου, Πεδιάδος και Γόρτυνας. 
Επιθεωρητής Πεδιάδος ήταν ο Βασίλειος Παρλαβάντζας και σ’αυτήν είχαν ενταχθεί 94 σχολεία. 
(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 20.1.1939 και φάκελος 1958,
13.6.1958).

Με απόφασή του ο επιθεωρητής Πεδιάδος χώρισε τα σχολεία της κυριότητάς του σε 
τμήματα. Στο Τμήμα Καστελλίου τοποθέτησε δεκαέξι σχολεία με συντονιστή το δημοτικό  Σχολείο
Καστελλίου και το Διευθυντή του κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη. Τα σχολεία αυτά  ήταν : Καστελλίου,  
Αμαριανού, Αποστόλων, Αρμάχας, Ασκών, Βαρβάρω (Αρχαγγέλου), Καρουζανών, 
Κασταμονίτσας, Μαθιάς, Ξειδά, Λιλιανού, Λαγού, Μουχτάρου (Ευαγγελισμού), Γερακίου, Αγίας  
Παρασκευής και Σμαρίου.

2 Περιφέρεια Δημοτικών  Σχολείων Πεδιάδος, εγκύκλιοι  1939-1940
Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου Φραγκιαδάκης Λεωνίδας, είχε αναλάβει 

το ρόλο του συντονιστή των σχολείων του Τμήματος Πεδιάδος. Αναπαρήγαγε τις εγκυκλίους και  
τα τηλεγραφήματα που του έστελνε ο Υφυπουργός Παιδείας Νικόλαος Σπέντζας, ο Επιθεωρητής  
Πεδιάδος Παναγιώτης  Στεφανάκος αρχικά και στη συνέχεια ο αντικαταστάτης του Βασίλειος 
Παρλαβάντζας, και τα  προωθούσε  σε  όλα  τα σχολεία  του  Τμήματός του. 

…αποστέλλω προς όλους σας τους  δημοσίους υπαλλήλους θερμάς ευχαριστίας δια την 
εργασίαν σας υπέρ του κράτους και εγκαρδίους ευχάς δια το νέον έτος όπως το περάσητε και σεις και 
αι οικογένειαί σας εν υγεία εν χαρά και ευτυχία. Ιωάννης Μεταξάς Πρόεδρος Κυβερνήσεως…

(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 9 Ιανουαρίου 1939)
…παρακαλούμεν όπως ειδοποιήσητε επειγόντως τους Διευθυντάς των σχολείων να

συμμετάσχουν και ενισχύσουν μετά του προσωπικού και των μαθητών προς επιτυχίαν της προσεχώς 
τελεσθησομένης εορτής του Δάσους μετά των οικείων τοπικών αρχών…

(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 7 Δεκεμβρίου1939) 
…ανακοινούμεν υμίν ότι συνιστά εις τους μαθητάς των δύο ανωτέρων τάξεων την ανάγνωσιν 

του υπό τον τίτλον «Πώς να προφυλαχθώμεν από τας αεροπορικάς επιδρομάς» βιβλίου κ. Τάκη 
Κουτσοποδιώτη (Γενναίου κολοκοτρώνη-31) τιμωμένου δρχ. 10…

(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 2 Φεβρουαρίου 1940)
a. Περιοδικό «ΝΕΟΛΑΙΑ»

Το περιοδικό "Η Νεολαία" αποτέλεσε την εβδομαδιαία "επίσημη έκδοση της Εθνικής 
Οργανώσεως Νεολαίας" του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Αρχικά εκδόθηκε σε σχήμα εφημερίδος 
και έβγαινε σε εβδομαδιαία βάση. Κυκλοφόρησαν 20 μόνο φύλλα από 14/1/1938 – 27/5/1938. 
Κατόπιν σταμάτησε η έκδοση. Αυτή ήταν η Α' περίοδος. Σύντομα πάντως άρχισε η Β' περίοδος 
εκδόσεως με το γνωστό σχήμα περιοδικού που είναι και η γνωστότερη. Κυκλοφόρησε σε εβδομαδιαία 
βάση από 15/10/1938 έως 26/4/1941 κι έβγαλε 133 συνολικά τεύχη. Η έκδοση σταμάτησε με την 
κατάρρευση του μετώπου τον Απρίλιο του 1941. Tο περιοδικό ήταν υψηλής αισθητικής για την εποχή 
του και η ύλη του απευθυνόταν σε συγκεκριμένες ηλικίες. Μέσα στις σελίδες του θα βρει κανείς 
"βαριά" ονόματα της τότε και της αμέσως μετέπειτα καλλιτεχνικής ζωής και διανοήσεως.

Ήταν επίσης ευρείας κυκλοφορίας και έφθανε από το πιο μικρό χωριό, έως και την τελευταία
εστία του απόδημου Ελληνισμoύ. (http://eoniaellhnikhpisti.blogspot.gr/2012/12/14)

Γενικό Επιθεωρητή της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας Ε.Ο.Ν., ο Κυβερνήτης  Ιωάννης  
Μεταξάς τοποθέτησε τον εαυτό του, δίδοντας έτσι μεγάλο βάρος στην οργάνωση των νέων της 
Ελλάδας στο φασιστικό αυτό μόρφωμα, που ενώ στην αρχή η συμμετοχή των μαθητών ήταν 
προαιρετική, μετά την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου έγινε υποχρεωτική και μετείχαν 
σ’αυτήν περίπου 1.500.000 μαθητές.

…εις τας προσπαθείας σας προς μόρφωσιν των Ελληνοπαίδων και την οργάνωσιν Εθνικής 
νεολαίας εν τω τόπω σας θέλετε συνεργασθή μετά των Προέδρων των Κοινοτήτων και των οικείων 
Σταθμαρχών Χωροφυλακής προς τους οποίους εκοινοποιήθησαν σχετικαί διαταγαί και οδηγίαι. 
Ιδιαιτέρως δε τονίζωμεν το ευχάριστον γεγονός ότι εις τα τμήματα Επισκοπής Αγ. Παρασκιών κ.λ.π. 
άτινα εσχάτως επεσκέφθημεν κινούνται αξιεπαίνως δια την Ε.Ο.Ν. και ότι ο Διοικητής της Ε.Ο.Ν. 
του Νομού διαβιβάζων οδηγίας και διαταγάς του Αρχηγού είπεν ημίν «Τα πάντα δια την Ε.Ο.Ν. και 
όλα δια την Ε.Ο.Ν. Ελπίζομεν ότι λίαν προσεχώς θα γίνη γενική συγκέντρωσις των εκπαιδευτικών 
λειτουργών δια να δοθώσι σχετικαί οδηγίαι…

(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 2 Φεβρουαρίου 1939) 
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Ο  Ιωάννης Μεταξάς δεν είχε μείνει ικανοποιημένος  από τη  διάδοση του περιοδικού μεταξύ 
των μαθητών γι’αυτό απέστειλε αυστηρή εγκύκλιο προς τους Γενικούς Επιθεωρητές, Επιθεωρητές 
και Διευθυντές των σχολείων Μέσης και Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, Εμπορικών, Οικοκυρικών 
κλπ. Σχολείων του Κράτους όπου μεταξύ άλλων ανέφερε :

…λαβών γνώσιν της κυκλοφορίας του επισήμου δημοσιογραφικού οργάνου της Εθνικής 
Οργανώσεως Νεολαίας, περιοδικού - «Η Νεολαία» - μεταξύ μαθητών, κατέληξα εις το συμπέρασμα 
ότι, πλην ελαχίστων τιμητικών εξαιρέσεων, δεν κατεβλήθη η δέουσα ενέργεια δια την ανάπτυξιν της 
κυκλοφορίας του περιοδικού τούτου μεταξύ του μαθητικού κόσμου της χώρας …

(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 9 Μαρτίου 1939) 
Στο  Καστέλλι  δημιουργείται  Τμήμα  της  Εθνικής  Οργάνωσης  Νεολαίας  με  δική του 

σφραγίδα και μέλη  μαθητές του Σχολείου. Τα αγόρια αποκαλούνταν σκαπανείς και τα κορίτσια  
σκαπανίσσες, Από φωτογραφίες που διασώζουμε γνωρίζουμε ότι αντίστοιχα τμήματα είχαν 
δημιουργηθεί και στα χωριά Αποστόλοι και Κασταμονίτσα με μέλη μαθητές του σχολείου. Ο  
Πρόεδρος του Τμήματος Ε.Ο.Ν. Καστελλίου Θεόδωρος Γρινάκης, στέλνει συχνά  εγκυκλίους στο 
Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φραγκιαδάκη Λεωνίδα, τις οποίες ο Διευθυντής καλείται να 
ακολουθήσει υποχρεωτικά.

…αποστέλλομεν συννημένως εγκυκλίους διαταγάς 5, της περιφερειακής διοικήσεως ΕΟΝ 
Ηρακλείου ως και 4 φυλλάδια της κεντρικής διοικήσεως ΕΟΝ. Ελλάδος και παρακαλούμεν υμάς 
όπως μετά των λοιπών συναδέλφων σας διδάξετε εις τους σκαπανείς και σκαπαννίσσας του υμετέρου 
τμήματος ΕΟΝ κατά τον μήνα Νοέμβριον επιφυλασσόμενος να αποστέλλω υμίν τοιαύτα καθ’έκαστον 
μήνα. Μετά το τέλος δε της διδασκαλίας υμών παρακαλώ όπως μοι τα επιστρέφητε…

(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 19 Νοεμβρίου 1939) 
b. Μικρές αντιστασιακές πράξεις Διευθυντών Σχολείων στο καθεστώς «Μεταξά»

Στο Τμήμα Καστελλίου της Περιφέρειας Δημοτικών Σχολείων Πεδιάδος στέλνονται
περιοδικά με σκοπό να μοιράζονται στους μαθητές με αντίτιμο τεύχους τέσσερις δραχμές. Ο 
Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου Φραγκιαδάκης Λεωνίδας, παρελάμβανε τα τεύχη 
της «ΝΕΟΛΑΙΑΣ» και ανελάμβανε την υποχρέωση να αποστείλει τη συνδρομή του σχολείου για 
το περιοδικό, το οποίο ήταν και το «Επίσημο Όργανο της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας της 
Ελλάδος». Τα βαθιά του όμως  δημοκρατικά αισθήματα, η οικογενειακή πολιτική παράδοση της 
οικογένειάς του που ανήκε στο Βενιζελικό κόμμα, τον οδήγησαν να απαξιώσει το περιοδικό 
ΝΕΟΛΑΙΑ και να μη στέλνει τις συνδρομές του σχολείου.  Μετά από τρεις επιστολές του 
περιοδικού προς το σχολείο του Καστελλίου και στην ομάδα σκαπανέων με ημερομηνίες 1 
Μαρτίου 1940, 30 Μαρτίου 1940 και 9 Απριλίου 1940, το περιοδικό διακόπτει την αποστολή του 
στο Καστέλλι.

…έχομεν την τιμήν, να γνωρίσωμεν υμίν, ότι διεκόψαμεν την επ’ονόματι των μαθητών σας 
αποστολήν του περιοδικού και να παρακαλέσωμεν υμάς, όπως ευαρεστούμενοι προς τακτοποίησιν 
των βιβλίων μας, εμβάσητε την εκ δραχμ. 93 οφειλομένην συνδρομήν των.

Δια το περιοδικόν «ΝΕΟΛΑΙΑ» …
(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 7 Μαΐου 1940)
Μια άλλη μικρή αντιστασιακή πράξη προς το καθεστώς Μεταξά μας αποκαλύπτει έγγραφο 

του υφυπουργού Νικολάου Σπέντζα που απευθύνεται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας με 
ημερομηνία 13 Αυγούστου 1940. Στα σχολεία οι Επιθεωρητές το στέλνουν δέκα ημέρες πριν την 
έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου.

…η Εθνική Οργάνωσις της Νεολαίας δι’εγγράφου του γεν. Επιθεωρητού αυτής κ. Προέδρου της 
Κυβερνήσεως, μας ανεκοίνωσεν, ότι περιήλθεν εις γνώσιν αυτής, ότι τινές εκπαιδευτικοί λειτουργοί 
χαιρετώμενοι υπό των μαθητών φαλαγγιτών δια του φαλαγγιτικού χαιρετισμού ουδόλως 
ανταποδίδουν τον χαιρετισμόν. Η τοιαύτη συμπεριφορά των διδασκάλων απέναντι των μαθητών των 
δύναται να χαρακτηρισθή υπό τούτων όχι μόνον ως απλή ολιγωρία περί την εκδήλωσιν της 
οφειλομένης ευπροσηγορίας ανθρώπου προς άνθρωπον και μάλιστα διδάσκοντος προς διδασκόμενον 
αλλά και ως περιφρόνησις προς τούτους..
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Ο  Ιωάννης Μεταξάς δεν είχε μείνει ικανοποιημένος  από τη  διάδοση του περιοδικού μεταξύ 
των μαθητών γι’αυτό απέστειλε αυστηρή εγκύκλιο προς τους Γενικούς Επιθεωρητές, Επιθεωρητές 
και Διευθυντές των σχολείων Μέσης και Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, Εμπορικών, Οικοκυρικών 
κλπ. Σχολείων του Κράτους όπου μεταξύ άλλων ανέφερε :

…λαβών γνώσιν της κυκλοφορίας του επισήμου δημοσιογραφικού οργάνου της Εθνικής 
Οργανώσεως Νεολαίας, περιοδικού - «Η Νεολαία» - μεταξύ μαθητών, κατέληξα εις το συμπέρασμα 
ότι, πλην ελαχίστων τιμητικών εξαιρέσεων, δεν κατεβλήθη η δέουσα ενέργεια δια την ανάπτυξιν της 
κυκλοφορίας του περιοδικού τούτου μεταξύ του μαθητικού κόσμου της χώρας …

(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 9 Μαρτίου 1939) 
Στο  Καστέλλι  δημιουργείται  Τμήμα  της  Εθνικής  Οργάνωσης  Νεολαίας  με  δική του 

σφραγίδα και μέλη  μαθητές του Σχολείου. Τα αγόρια αποκαλούνταν σκαπανείς και τα κορίτσια  
σκαπανίσσες, Από φωτογραφίες που διασώζουμε γνωρίζουμε ότι αντίστοιχα τμήματα είχαν 
δημιουργηθεί και στα χωριά Αποστόλοι και Κασταμονίτσα με μέλη μαθητές του σχολείου. Ο  
Πρόεδρος του Τμήματος Ε.Ο.Ν. Καστελλίου Θεόδωρος Γρινάκης, στέλνει συχνά  εγκυκλίους στο 
Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φραγκιαδάκη Λεωνίδα, τις οποίες ο Διευθυντής καλείται να 
ακολουθήσει υποχρεωτικά.

…αποστέλλομεν συννημένως εγκυκλίους διαταγάς 5, της περιφερειακής διοικήσεως ΕΟΝ 
Ηρακλείου ως και 4 φυλλάδια της κεντρικής διοικήσεως ΕΟΝ. Ελλάδος και παρακαλούμεν υμάς 
όπως μετά των λοιπών συναδέλφων σας διδάξετε εις τους σκαπανείς και σκαπαννίσσας του υμετέρου 
τμήματος ΕΟΝ κατά τον μήνα Νοέμβριον επιφυλασσόμενος να αποστέλλω υμίν τοιαύτα καθ’έκαστον 
μήνα. Μετά το τέλος δε της διδασκαλίας υμών παρακαλώ όπως μοι τα επιστρέφητε…

(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 19 Νοεμβρίου 1939) 
b. Μικρές αντιστασιακές πράξεις Διευθυντών Σχολείων στο καθεστώς «Μεταξά»

Στο Τμήμα Καστελλίου της Περιφέρειας Δημοτικών Σχολείων Πεδιάδος στέλνονται
περιοδικά με σκοπό να μοιράζονται στους μαθητές με αντίτιμο τεύχους τέσσερις δραχμές. Ο 
Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου Φραγκιαδάκης Λεωνίδας, παρελάμβανε τα τεύχη 
της «ΝΕΟΛΑΙΑΣ» και ανελάμβανε την υποχρέωση να αποστείλει τη συνδρομή του σχολείου για 
το περιοδικό, το οποίο ήταν και το «Επίσημο Όργανο της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας της 
Ελλάδος». Τα βαθιά του όμως  δημοκρατικά αισθήματα, η οικογενειακή πολιτική παράδοση της 
οικογένειάς του που ανήκε στο Βενιζελικό κόμμα, τον οδήγησαν να απαξιώσει το περιοδικό 
ΝΕΟΛΑΙΑ και να μη στέλνει τις συνδρομές του σχολείου.  Μετά από τρεις επιστολές του 
περιοδικού προς το σχολείο του Καστελλίου και στην ομάδα σκαπανέων με ημερομηνίες 1 
Μαρτίου 1940, 30 Μαρτίου 1940 και 9 Απριλίου 1940, το περιοδικό διακόπτει την αποστολή του 
στο Καστέλλι.

…έχομεν την τιμήν, να γνωρίσωμεν υμίν, ότι διεκόψαμεν την επ’ονόματι των μαθητών σας 
αποστολήν του περιοδικού και να παρακαλέσωμεν υμάς, όπως ευαρεστούμενοι προς τακτοποίησιν 
των βιβλίων μας, εμβάσητε την εκ δραχμ. 93 οφειλομένην συνδρομήν των.

Δια το περιοδικόν «ΝΕΟΛΑΙΑ» …
(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 7 Μαΐου 1940)
Μια άλλη μικρή αντιστασιακή πράξη προς το καθεστώς Μεταξά μας αποκαλύπτει έγγραφο 

του υφυπουργού Νικολάου Σπέντζα που απευθύνεται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας με 
ημερομηνία 13 Αυγούστου 1940. Στα σχολεία οι Επιθεωρητές το στέλνουν δέκα ημέρες πριν την 
έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου.

…η Εθνική Οργάνωσις της Νεολαίας δι’εγγράφου του γεν. Επιθεωρητού αυτής κ. Προέδρου της 
Κυβερνήσεως, μας ανεκοίνωσεν, ότι περιήλθεν εις γνώσιν αυτής, ότι τινές εκπαιδευτικοί λειτουργοί 
χαιρετώμενοι υπό των μαθητών φαλαγγιτών δια του φαλαγγιτικού χαιρετισμού ουδόλως 
ανταποδίδουν τον χαιρετισμόν. Η τοιαύτη συμπεριφορά των διδασκάλων απέναντι των μαθητών των 
δύναται να χαρακτηρισθή υπό τούτων όχι μόνον ως απλή ολιγωρία περί την εκδήλωσιν της 
οφειλομένης ευπροσηγορίας ανθρώπου προς άνθρωπον και μάλιστα διδάσκοντος προς διδασκόμενον 
αλλά και ως περιφρόνησις προς τούτους..

(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 18 Οκτωβρίου 1940).
c. Έναρξη  Ελληνοϊταλικού  πολέμου

Στις 28 Οκτωβρίου 1940 ξεσπά ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, βρίσκοντας στα σχολεία του 
Τμήματος Πεδιάδος στην αρχή της σχολικής περιόδου 1940-41. Η ενημέρωση του συντονιστή 
Διευθυντή Φραγκιαδάκη Λεωνίδα γίνεται με δύο τηλεγραφήματα του Επιθεωρητή Πεδιάδος 
Βασίλειου Παρλαβάντζα τα οποία αναλαμβάνει να αποστείλει στα σχολεία του Τμήματός του.

…εντολή γεν. διοικήσεως διακοπώσι τα μαθήματα απάντων σχολείων μέχρι νεωτέρας. 
Διδακτήρια τεθούν  εις διάθεσιν Στρατού εφ’όσον ζητηθή. Απαγορεύεται αποκμάκρυνσις εκ της έδρας 
άνευ αδείας…

(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, τηλεγράφημα, 29 Οκτωβρίου  
1940).

…εκτελούντες την υπ. αριθ. 117132 και 117151 τηλ/κάς Υπουργείου Παιδείας παραγγέλονμεν 
διακοπώσι μαθήματα μέχρι νεωτέρας διαταγής παραχωρήτε αμελητή ζητούμενα παρ’αστυνομικών και 
Στρατιωτικών Αρχών ως και Υπουργ. Εθνικής Παιδείας διδακτήρια προς στρατιωτικήν χρήσιν ή 
εγκατάστασιν σταθμών πρώτων βοηθειών. μεριμνώντες δια φύλαξιν αρχείων ιδία βιβλίων 
αποδεικτικών τίτλων σπουδών στοπ. Εν εκάστω σχολείω ενημερώστε  ης εκ μη στρατευθέντος 
προσωπικού έχων πίνακα διευθύνσεων άπαντος προσωπικού…

(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, τηλεγράφημα, 30 Οκτωβρίου  
1940).

Με αλλεπάλληλες εγκυκλίους του Υφυπουργού Παιδείας Νικολάου Σπέντζα του Επιθεωρητή 
Πεδιάδος Βασίλειου Παρλαβάντζα και του Νομάρχη Ηρακλείου Σταύρου Τσούση ο διευθυντής του 
Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου Φραγκιαδάκης Λεωνίδας ενημερώνεται για την κατάσταση του 
πολέμου, για το ηθικό των δασκάλων που πρέπει να το μεταλαμπαδεύουν στον πληθυσμό, για τη 
μη απομάκρυνση των εκπαιδευτικών που δεν βρίσκονται στο μέτωπο από τα σχολεία τους, για τη 
σύσταση σε κάθε Κοινότητα τριμελούς επιτροπής Αλληλεγγύης Μετώπου, για τη διαφώτιση του 
πληθυσμού και για τους εράνους προς όφελος των στρατιωτών μας. Όλες  τις εγκυκλίους και τα 
έγγραφα τα αναπαράγει και τα στέλνει στα σχολεία του Τμήματός του.

(έγγραφα αρχείου Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 9 Νοεμβρίου, 19 
Νοεμβρίου, 20 Νοεμβρίου, 3 Δεκεμβρίου, 5 Δεκεμβρίου, 23 Δεκεμβρίου 1940).

Το έργο όμως που καλούνται να φέρουν σε πέρας, κυρίως οι δασκάλες,  είναι η αποστολή 
πλεκτών στα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδας που πολεμούν στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου και 
της Αλβανίας αργότερα. 

…εν εκ των έργων τα οποία ανατίθενται δια της εγκυκλίου ταύτης εις ημάς είναι και το  
περιλαμβανώμενον εν τη τελευταία περίοδον της ως είρηται εγκυκλίου, η προμήθεια νημάτων εις  τας 
διδασκαλίσσας και η συγκέντρωσις των ετοίμων πλεκτών ειδών  κατά ποίον τρόπον θα  επιτελεσθή το 
έργον τούτο εις το οικείον μέρος της αυτής εγκυκλίου. Παραλλήλως προς το έργον της διαφωτίσεως 
του οποίου θέλετε αναδειχθή απαράμιλλοι εργάτιδες  βοηθήσατε τον Ελληνικόν στρατόν διαθέτουσαι  
τας επιδεξίους  χείρας σας εις την  κατασκευήν πλεκτών προς χρήσιν αυτού και καθοδηγούσαι τας 
μητέρας των μαθητών υμών εις το  έργον τούτο. Εις το ερώτημα που θα εύρωμεν και κατά τίνα 
τρόπον θα σας προμηθεύσωμεν το νήμα, την  απάντησιν δίδει το Σστον Υπουργείον δια τοις υπ. αριθμ. 
3041 και 3048 ε.ε. εμπιστευτικών  εγκυκλίων του, παραγγέλομεν όπως συννενοηθώμεν μετά των κατά 
τόπους Σχολικών Εφοριών δια  την διάθεσιν χρημάτων εκ των σχολικών ταμείων προς αγοράν ερίων 
και την διανομήν τούτων εις  τας διδασκαλίσσας. Έριον  επίσης δυνάμεθα να ζητήσωμεν και 
παρ’άλλων αρμοδίων αρχών κατά πρώτον λόγον παρά της  Π.Υ. Α.Μ. της Ε.Ο.Ν. Αι σχετικαί δια την 
αγοράν των ερίων εν ελλείψει δε τούτων δια την αγοράν  ετοίμων  νημάτων δαπάνας θα εισηγηθείτε 
σχετικώς  εις  τας  Σχολικάς Εφορίας την απόφασιν  δαπάνης, δια τον ως ανωτέρω σκοπόν  θα 
προβήτε δε εις την αποφασισθείσαν δαπάνην και έναρξιν  εργασιών κατασκευής πλεκτών ειδών ιδία 
περιποδίων, φανελλών ή και κουβερτών, χωρίς να αναμείνετε πρώτον την έγκρισιν του υφ’υμάς
υποβληθησομένου πρακτικού και αποσπασμάτων τα οποία ασφαλώς θα εγκριθούν εφ’όσον  
συνιστώνται δια της παρούσης. Επί τη ευκαιρία δεν παραλείπωμεν να τονίσωμεν ότι εξαιρετική  
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προσοχή δέον να δοθή εις τας διαστάσεις των κατασκευασθησομένων πλεκτών και δια να μη χαθή  
τόσος κόπος ματαίως, το σπουδαιότερον δε δια να εξυπηρετηθή ο σκοπός της βοηθείας του  Στρατού 
μας. Τα δέματα των πλεκτών θα αποστέλλωνται ή παραδίδονται εις ημάς μετά  καταστάσεων εις 
διπλούν αι οποίαι θα περιλαμβάνουν όχι μόνον τον αριθμόν και το βάρος των  αποστελλομένων 
τεμαχίων κατ’είδος αλλά και το ποσόν του χρησιμοποιηθέντος νήματος ή ερίου  κατά πηγήν 
προελεύσεως.

Γνωρίζωμεν ότι θα εύρητε δυσκολίας και εις αυτήν την εξεύρεσιν ερίων ή νημάτων,  ζητήσατέ 
τα παντού, επικαλεσθήτε την συνδρομήν παντός δυναμένου. Όσον δυσκολότερον τα  εύρητε τόσον η 
ανταμοιβή της Εθνικής σας συνειδήσεως θα είναι μεγαλυτέρα. Η ανάγκη των  πλεκτών μας είναι 
επείγουσα. Ο γενναίος και ένδοξος στρατός μας είναι ανάγκη να μην αισθανθή  του ψύχους την 
δριμύτητα αλλά την θέρμην της στοργής μας.

Ο  Επιθεωρητής Β. Παρλαβάντζας …
(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 3 Δεκεμβρίου  1940).
Τα μαθήματα σταματούν οριστικά για τη σχολική χρονιά 1940-41 στις 23 Δεκεμβρίου 1940 

και οι τίτλοι σπουδών δίδονται στους μαθητές στις 27 Δεκεμβρίου 1941 και 15 Ιανουαρίου 1942.
Το επόμενο σχολικό έτος 1941-42 ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1942 και οι τίτλοι δόθηκαν στις 26 
Σεπτεμβρίου 1942. Ταυτόχρονα με τα μαθήματα σταματούν και τη λειτουργία τους, μέχρι το 
Σεπτέμβριο 1941, τα μαθητικά συσσίτια στα οποία σιτίζονταν άποροι μαθητές, (σχεδόν το σύνολο 
του μαθητικού δυναμικού των σχολείων), έναντι μικρής ευτελούς οικονομικής συνδρομής.                                                                                   

d. Μάχη Κρήτης-Βομβαρδισμός  Δημοτικού  Σχολείου  Καστελλίου
Στις 20 Μαΐου 1941 ξεκίνησε η μεγαλειώδης Μάχη της Κρήτης. Η διάρκειά της ήταν δώδεκα 

ημέρες ως 31 Μαΐου 1941. Ο εχθρός κατά τη διάρκεια των μαχών βομβάρδιζε και την ενδοχώρα 
του νομού μας.  Στις 26 Μαΐου 1941 χτύπησε μία βόμβα το Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου. Τις 
ζημιές που προκλήθηκαν τις περιγράφει ο Διευθυντής του σχολείου Λεωνίδας Φραγκιαδάκης στον 
Επιθεωρητή Πεδιάδος Βασίλειο Παρλαβάντζα με έγγραφό του.

…Κύριε Επιθεωρητά
Εις εκτέλεσιν της υπ. αριθμόν υμετέρας εγκυκλίου περί βλάβης της κινητής και ακινήτου  

περιουσίας του Σχολείου λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν τα επόμενα :
Κατά τον βομβαρδισμόν του Καστελλίου «26  Μαΐου» μία βόμβα έπεσεν εις την  μεγαλυτέραν 

αίθουσαν του σχολείου ούτινος προΐσταμαι με πλαγίαν κατεύθυνσιν, ήτις  καταστρέψασα μέρος της 
οροφής έπεσεν εις την βάσιν του νοτίου τοίχου, τον οποίον διεπέρασε  διανοίξασα οπήν διαμέτρου 
περί τα 0,80 εκατοστά χωρίς να εκραγεί. Ζημιά της αιθούσης εκ της πεσούσης βόμβας και του λοιπού 
διδακτηρίου είναι η θραύσις  των υαλοπινάκων και η καταστροφή των θυρών και παραθυροφύλλων.
Το υλικόν του Σχολείου είχε μεταφερθεί εις διάφορα μέρη και μόνον μία τράπεζα, πέντε  καθίσματα 
και μία ντουλάπα υπήρχον εις το γραφείον, άτινα και εκρατήθησαν από τον στρατόν  κατοχής όταν 
κατέλαβε το Σχολείον. Εις τον αυτόν στρατόν παρεδόθησαν υπό του Προέδρου της Κοινότητος πέντε
τράπεζαι  κατ’απαίτησιν αυτού.

Τα λοιπά έπιπλα σκεύη και όργανα του Σχολείου διεσώθησαν. Αι απαιτούμεναι πιθαναί  ζημίαι 
προς αποκατάστασιν των απωλεσθέντων είναι  α) δια τα πέντε καθίσματα περί τας χιλίας  δραχμάς β) 
δια την ντουλάπαν περί τας δύο, χιλιάδας δραχμάς και γ) δια τας πέντε τράπεζας περί  τας 3 χιλιάδας 
δραχμάς. Άλλη γενομένη ζημίαν εκ του βομβαρδισμού του Διδακτηρίου, οροφή, τοίχοι, υαλοπίνακες, 
κουφώματα κλπ. δεν υπολογίζεται καθότι εγένετο επισκευή και  αντικατάστασις τούτων υπό του 
στρατού Κατοχής…

(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1941, τηλεγράφημα, 31 Οκτωβρίου  
1941).

e. Κατάληψη Κρήτης-μετεγκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου
Την 1η Ιουνίου 1941 έφτασαν στην πλατεία Μεϊντάνι στο Καστέλλι οι πρώτοι Γερμανοί  

αλεξιπτωτιστές πάνω σε μοτοσικλέτες. Από την 1η Ιουνίου το Καστέλλι και το πολεμικό του  
αεροδρόμιο, (το οποίο δέσποζε στον κάμπο της Επαρχίας Πεδιάδος), απετέλεσαν κομβικό σημείο  
των Γερμανικών δυνάμεων κατοχής στην Κρήτη. Κάτω από σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες  
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προσοχή δέον να δοθή εις τας διαστάσεις των κατασκευασθησομένων πλεκτών και δια να μη χαθή  
τόσος κόπος ματαίως, το σπουδαιότερον δε δια να εξυπηρετηθή ο σκοπός της βοηθείας του  Στρατού 
μας. Τα δέματα των πλεκτών θα αποστέλλωνται ή παραδίδονται εις ημάς μετά  καταστάσεων εις 
διπλούν αι οποίαι θα περιλαμβάνουν όχι μόνον τον αριθμόν και το βάρος των  αποστελλομένων 
τεμαχίων κατ’είδος αλλά και το ποσόν του χρησιμοποιηθέντος νήματος ή ερίου  κατά πηγήν 
προελεύσεως.

Γνωρίζωμεν ότι θα εύρητε δυσκολίας και εις αυτήν την εξεύρεσιν ερίων ή νημάτων,  ζητήσατέ 
τα παντού, επικαλεσθήτε την συνδρομήν παντός δυναμένου. Όσον δυσκολότερον τα  εύρητε τόσον η 
ανταμοιβή της Εθνικής σας συνειδήσεως θα είναι μεγαλυτέρα. Η ανάγκη των  πλεκτών μας είναι 
επείγουσα. Ο γενναίος και ένδοξος στρατός μας είναι ανάγκη να μην αισθανθή  του ψύχους την 
δριμύτητα αλλά την θέρμην της στοργής μας.

Ο  Επιθεωρητής Β. Παρλαβάντζας …
(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1939-1940, 3 Δεκεμβρίου  1940).
Τα μαθήματα σταματούν οριστικά για τη σχολική χρονιά 1940-41 στις 23 Δεκεμβρίου 1940 

και οι τίτλοι σπουδών δίδονται στους μαθητές στις 27 Δεκεμβρίου 1941 και 15 Ιανουαρίου 1942.
Το επόμενο σχολικό έτος 1941-42 ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1942 και οι τίτλοι δόθηκαν στις 26 
Σεπτεμβρίου 1942. Ταυτόχρονα με τα μαθήματα σταματούν και τη λειτουργία τους, μέχρι το 
Σεπτέμβριο 1941, τα μαθητικά συσσίτια στα οποία σιτίζονταν άποροι μαθητές, (σχεδόν το σύνολο 
του μαθητικού δυναμικού των σχολείων), έναντι μικρής ευτελούς οικονομικής συνδρομής.                                                                                   

d. Μάχη Κρήτης-Βομβαρδισμός  Δημοτικού  Σχολείου  Καστελλίου
Στις 20 Μαΐου 1941 ξεκίνησε η μεγαλειώδης Μάχη της Κρήτης. Η διάρκειά της ήταν δώδεκα 
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ζημιές που προκλήθηκαν τις περιγράφει ο Διευθυντής του σχολείου Λεωνίδας Φραγκιαδάκης στον 
Επιθεωρητή Πεδιάδος Βασίλειο Παρλαβάντζα με έγγραφό του.

…Κύριε Επιθεωρητά
Εις εκτέλεσιν της υπ. αριθμόν υμετέρας εγκυκλίου περί βλάβης της κινητής και ακινήτου  
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οροφής έπεσεν εις την βάσιν του νοτίου τοίχου, τον οποίον διεπέρασε  διανοίξασα οπήν διαμέτρου 
περί τα 0,80 εκατοστά χωρίς να εκραγεί. Ζημιά της αιθούσης εκ της πεσούσης βόμβας και του λοιπού 
διδακτηρίου είναι η θραύσις  των υαλοπινάκων και η καταστροφή των θυρών και παραθυροφύλλων.
Το υλικόν του Σχολείου είχε μεταφερθεί εις διάφορα μέρη και μόνον μία τράπεζα, πέντε  καθίσματα 
και μία ντουλάπα υπήρχον εις το γραφείον, άτινα και εκρατήθησαν από τον στρατόν  κατοχής όταν 
κατέλαβε το Σχολείον. Εις τον αυτόν στρατόν παρεδόθησαν υπό του Προέδρου της Κοινότητος πέντε
τράπεζαι  κατ’απαίτησιν αυτού.

Τα λοιπά έπιπλα σκεύη και όργανα του Σχολείου διεσώθησαν. Αι απαιτούμεναι πιθαναί  ζημίαι 
προς αποκατάστασιν των απωλεσθέντων είναι  α) δια τα πέντε καθίσματα περί τας χιλίας  δραχμάς β) 
δια την ντουλάπαν περί τας δύο, χιλιάδας δραχμάς και γ) δια τας πέντε τράπεζας περί  τας 3 χιλιάδας 
δραχμάς. Άλλη γενομένη ζημίαν εκ του βομβαρδισμού του Διδακτηρίου, οροφή, τοίχοι, υαλοπίνακες, 
κουφώματα κλπ. δεν υπολογίζεται καθότι εγένετο επισκευή και  αντικατάστασις τούτων υπό του 
στρατού Κατοχής…

(αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου, φάκελος 1941, τηλεγράφημα, 31 Οκτωβρίου  
1941).

e. Κατάληψη Κρήτης-μετεγκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου
Την 1η Ιουνίου 1941 έφτασαν στην πλατεία Μεϊντάνι στο Καστέλλι οι πρώτοι Γερμανοί  

αλεξιπτωτιστές πάνω σε μοτοσικλέτες. Από την 1η Ιουνίου το Καστέλλι και το πολεμικό του  
αεροδρόμιο, (το οποίο δέσποζε στον κάμπο της Επαρχίας Πεδιάδος), απετέλεσαν κομβικό σημείο  
των Γερμανικών δυνάμεων κατοχής στην Κρήτη. Κάτω από σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες  

χιλιάδες κάτοικοι οδηγούνταν καθημερινά στα έργα του  αεροδρομίου. Ο διάδρομος προσγείωσης  
που είχαν αρχίσει να κατασκευάζουν οι Σύμμαχοι Άγγλοι, (αρχές Ιανουαρίου 1941), έπρεπε να  
τελειώσει με κάθε τρόπο και θυσίες. Το πρώτο τρίμηνο του 1942, το πολεμικό αεροδρόμιο  
Καστελλίου ήταν έτοιμο να υποδεχτεί τα γερμανικά αεροπλάνα. Έγινε πλήρως επιχειρησιακό με  
πολλαπλές καθημερινές πτήσεις.

-Βομβαρδιστικά αεροσκάφη των Γερμανών επιχειρούσαν καθημερινά από το Καστέλλι προς  
το μέτωπο της Αφρικής.  

-Μεταγωγικά γερμανικά αεροσκάφη πετούσαν στη Μέση Ανατολή μεταφέροντας εφόδια,  
νερό, οτιδήποτε ήταν απαραίτητο στους κατακτητές και επέστρεφαν στο Καστέλλι με  
τραυματισμένους στρατιώτες από τις σφοδρές μάχες της ερήμου.  

-Κατασκοπευτικά αεροπλάνα Ju 86 της μονάδας 2(F) 123 πετούσαν από το αεροδρόμιο  
Καστελλίου σε ύψος 14.000 ποδών, όπου κανένα συμμαχικό αεροπλάνο δεν μπορούσε να φτάσει.  
Τα αεροσκάφη αυτά χρησιμοποιούσαν ειδικό καύσιμο που φυλασσόταν στις αποθήκες καυσίμων  
των Αποστόλων και έκαναν λήψη αεροφωτογραφιών όλων των λιμανιών της Μεσογείου. Οι  
κασέτες  με τις αεροφωτογραφίες έφταναν στο Καστέλλι  με τα ίδια αεροπλάνα και αφού γινόταν  
επεξεργασία από ειδικούς στο επιταγμένο Γυμνάσιο Καστελλίου, τα αποτελέσματα στέλνονταν  
στους αρμόδιους αξιωματικούς στη Γερμανία και στη Ρώμη.  

–Στον αεροδιάδρομο και στις εγκαταστάσεις του Καστελλίου μεταστάθμευαν αρκετά  
αεροπλάνα για επισκευές.  

-Από το αεροδρόμιο Καστελλίου γίνονταν αρκετές επιδρομές των Γερμανών προς τα νησιά  
του Αιγαίου και κυρίως προς τα Δωδεκάνησα.  

-Το ίδιο αεροδρόμιο εξυπηρετούσε και τις Ιταλικές δυνάμεις Κατοχής του Νομού Λασιθίου.  
Καθημερινά το προσέγγιζαν (μέχρι το Φθινόπωρο του 1943), δεκάδες Ιταλικά αεροπλάνα. 

–Τέλος γερμανικά καταδιωκτικά αεροσκάφη απογειωνόταν από το Καστέλλι και  κατεδίωκαν  
τα συμμαχικά βομβαρδιστικά που έφταναν στην πεδιάδα του Καστελλίου φορτωμένα με βόμβες. Η
δραστηριότητα του αεροδρομίου Καστελλίου ήταν γνωστή στο Συμμαχικό Στρατηγείο το οποίο  
αντιδρούσε με βομβαρδισμούς και σαμποτάζ. Οι βομβαρδισμοί του αεροδρομίου Καστελλίου ήταν  
συχνοί, πολλές φορές και καθημερινοί. Οι περισσότεροι όμως νυχτερινοί. Τα συμμαχικά  
αεροπλάνα έφταναν πάνω από την πεδιάδα του Καστελλίου  κα άφηναν τις βόμβες τους. Επειδή  
όμως οι πιλότοι δεν γνώριζαν την περιοχή και τα αντιαεροπορικά πυρά σχημάτιζαν ένα  
αδιαπέραστο τείχος, δεκάδες συμμαχικές βόμβες ρίχνονταν στα γύρω του αεροδρομίου χωριά με  
τραγικά αποτελέσματα. Πολλοί κάτοικοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από τους συμμαχικούς  
βομβαρδισμούς στη διάρκεια των ετών 1941-1944. Πολλά κτήρια, σπίτια, σχολεία, εκκλησίες,  
έπαθαν ανεπανόρθωτες ζημιές. Εκατοντάδες οικόσιτα ζώα, αγελάδες, πρόβατα, κατσίκες, άλογα,  
σκοτώθηκαν  βόσκοντας  στα  λιβάδια.

Από τις πρώτες κινήσεις των κατακτητών στο Καστέλλι ήταν η επίταξη του κτηρίου του 
Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου. Ο Διευθυντής του σχολείου Λεωνίδας Φραγκιαδάκης 
αναγκάστηκε να παραδώσει το κτήριο στους Γερμανούς και να αναζητήσει στέγη για τους μαθητές 
του στις εκκλησίες του Καστελλίου  Αφέντη Χριστό, Αγία Φωτεινή, Άγιο Αντώνιο και σε σπίτια 
στο διπλανό χωριό Διαβαϊδέ.

f. Εγγραφέντες  μαθητές  τμήματος  Καστελλίου-διαρροή μαθητών
Το πλήθος των γερμανικών δυνάμεων που στάθμευαν στο Καστέλλι  τα χρόνια 1941-1944 

(ως 24 Σεπτεμβρίου 1944 που το εγκατέλειψαν και συμπτύχτηκαν στην «οχυρά θέση Χανίων»),
ανέρχονταν κατά διαστήματα από 1000 ως 2500 στρατιώτες. Ήταν φυσικό η γερμανοϊταλική  
στρατιωτική παρουσία, το πολεμικό αεροδρόμιο, τα σαμποτάζ, οι εκτελέσεις, οι βομβαρδισμοί, ο 
φόβος, να επηρεάσουν και τη φοίτηση των μαθητών στα σχολεία του τμήματος Καστελλίου. Στον 
πίνακα που ακολουθεί  αναγράφεται ο αριθμός των εγγραφέντων μαθητών των 16 σχολείων του 
Τμήματος Καστελλίου  από τη σχολική χρονιά 1939-40 ως 1944-45.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Εγγραφέντες μαθητές Τμήματος Καστελλίου
Μαθητολόγια ετών  (1939-40 ως 1944-45)

Από τα στοιχεία του πίνακα διακρίνουμε ότι το σχολείο με τη μεγαλύτερη διαρροή 
εγγραφέντων μαθητών ήταν το Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου.  Αυτό ήταν επόμενο αφού πολλοί 
κάτοικοι με τις οικογένειές τους είχαν εγκαταλείψει το Καστέλλι τα χρόνια της κατοχής και είχαν 
μετοικήσει στα όμορα ορεινά χωριά, Ασκοί, Ξειδάς, Κασταμονίτσα Αμαριανό, Μαθιά, Γεράκι,
Λαγού. Ο παραπάνω πίνακας δεν μας δίδει πληροφορίες για τον πραγματικό αριθμό των τελικά 
φοιτώντων μαθητών τα χρόνια 1939-1945 αφού τα Μαθητολόγια των σχολείων και οι Γενικοί 
Έλεγχοι είναι ελλιπή ως προς αυτό.

ΣΧΟΛΕΙΑ 1939-
40

1940-
41

194
1-42

194
2-43

194
3-44

194
4-45

Καστελλίου 255 286 201 123 142 251

Ασκών 55 47 51 60 38 33

Βαρβάρου 54 60 56 47 43 57

Λαγού 12 12 12 16 21 κλε
ιστό

Ξειδά 91 97 102 100 113 96

Μαθιάς 40 45 49 62 42 40

Σμάρι 130 119 141 127 104 113

Γεράκι 61 73 76 81 85 62

Μουχτάρου Δεν 
υπάρχει 
μητρώο

40 38 24 41 49

Αποστόλων 83 95 91 89 92 94

Αγίας Παρακευής Δεν 
υπάρχει 
μητρώο

Δεν 
υπάρχει 
μητρώο

Δεν 
υπάρχει 
μητρώο

Δεν 
υπάρχει 
μητρώο

Δεν 
υπάρχει 
μητρώο

Δεν 
υπάρχει 
μητρώο

Λιλιανού 30 29 24 26 11 20

Καρουζανών 45 49 47 48 64 35

Αμαριανού 75 74 60 59 53 52

Αρμάχας 27 26 27 35 42 47

Κασταμονίτσας 82 91 65 87 89 82
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Χρήσιμες πληροφορίες για τη διαρροή των μαθητών του Τμήματος Πεδιάδος, (η οποία 
ανερχόταν από 35,25% ως 70,03%) αντλούμε από τις εκθέσεις Επιθεωρήσεως του Επιθεωρητή 
Πεδιάδος Βασίλειου Παρλαβάντζα των ετών  1940-41, 1941-42, 1942-43 και 1944-45. Στη διαρροή 
των μαθητών (κυρίως των μεγάλων τάξεων Ε΄και Στ΄), συντελούσε και η εργασία τους στις 
γερμανικές αγγαρείες (καταναγκαστικά έργα) του αεροδρομίου Καστελλίου αντικαθιστώντας τους 
γονείς τους που ήταν υποχρεωμένοι να δίδουν το παρόν κάθε δεκαπέντε  ημέρες.

(Δρακάκης Μανόλης, Φοίτησις άτακτος και ελλιπής, Πεπραγμένα Επιστημονικού Συμποσίου 
Μέρες του’43, η καθημερινή ζωή στην κατοχική Κρήτη, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 
Ηράκλειο 2012, σελ. 85-120)

g. Σφραγίδες  σχολείων Τμήματος  Καστελλίου-ο ναζιστικός  αετός  αντικαθιστά 
το εθνόσημο στις σφραγίδες των σχολείων του Τμήματος Πεδιάδος

Ερευνώντας τα Μαθητολόγια των σχολείων Τμήματος Καστελλίου και τα βιβλία Γενικών 
Ελέγχων, διαπιστώνουμε ότι :

α) Από το σχολικό έτος 1943-1944 ως και το σχολικό έτος 1944-45 το εθνόσημο στις 
σφραγίδες των σχολείων έχει αντικατασταθεί από μικρό Φοίνικα με απλωμένα φτερά.  Την αλλαγή 
της σφραγίδας συναντήσαμε σε όλα τα Σχολεία του Τμήματος εκτός από το σχολείο της Αγίας 
Παρασκευής (που δε διασώζεται το αρχείο του) και του Σμαρίου.

β) Στο αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου δεν υπάρχει φάκελος εισερχομένων 
εγγράφων των ετών 1941-1944 με τις εγκυκλίους του Επιθεωρητή για να διαπιστώσουμε αν η 
αλλαγή του εθνόσημου της σφραγίδας έγινε με υπόδειξή του.

γ) Ο δάσκαλος του Σμαρίου Καλυκάκης  Γεώργιος, Βενιζελικός στην πολιτική του ιδεολογία, 
δεν προσέθεσε το Φοίνικα στη σφραγίδα του Σχολείου αλλά έκοψε το εθνόσημο και τη θέση του 
άφησε κενή.

δ) Επεκτείναμε την έρευνα στα όμορα σχολεία του Τμήματος Αρκαλοχωρίου (Αρκαλοχώρι, 
Νιπιδιτό, Πατσίδερο, Παναγιά, Ρουσοχώρια κ.α.) καθώς και του Τμήματος Θραψανού (Θραψανό, 
Ζωφόροι, Βόνη, Γαλατά, Σαμπά) αλλά  δε συναντήσαμε σφραγίδες σχολείων με Φοίνικα.
Σφραγίδες με Φοίνικα συναντήσαμε σε έγγραφα της Νομαρχίας Ηρακλείου και της Γενικής  
Διοίκησης Κρήτης των ετών 1941-1944.

(Αρχείο Γερμανικής Στρατιωτικής Διοικήσεως Κρήτης, Φακ. 6, δεσμίς 5ε, αριθμ. 764 και Φ6 
δεσμίς 5δ, αριθμ. 609)

ε) Ο δάσκαλος Κατζαγιαννάκης  Γεώργιος μέτοχος της Εθνικής Αντίστασης που υπηρετούσε 
τα χρόνια 1941-1944 στο Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου αναφέρει …ήρθε μια μέρα ο Διοικητής του 
αεροδρομίου Τροστ στο σχολείο. Κάναμε τότε μάθημα στις εκκλησίες, την Αγία Φωτεινή, τον Αφέντη
Χριστό. Μας είπε να φωνάξουμε το Λεωνίδα το Διευθυντή. Και μας μίλησε.  Μας είπε για τους 
συμμαχικούς βομβαρδισμούς και πώς να προφυλάξουμε τους μαθητές. Στο Λεωνίδα είπε αυστηρά να 
αλλάξει τη σφραγίδα του Σχολείου. Μετά από τρεις μήνες η σφραγίδα μας άλλαξε. Ειδοποίησε και 
τους άλλους Διευθυντές για τις σφραγίδες…

(Κατζαγιαννάκης Γεώργιος, 1916-2002, μαγνητοφωνημένη συνέντευξη, Καστέλλι, 10 
Ιουνίου 2000) 

στ) Συγκρίνοντας τις σφραγίδες των σχολείων του Τμήματος Καστελλίου με τις ναζιστικές 
σφραγίδες που βρίσκονται στα γερμανικά έγραφα, στα χρήματα των κατακτητών, στα αντικείμενα
που χρησιμοποιούσαν (οικιακά σκεύη, αυτοκίνητα, εργαλεία, πυρομαχικά), διαπιστώνουμε ότι ο 
Φοίνικας με τα απλωμένα φτερά που αντικατέστησε το Εθνόσημο στις σφραγίδες των σχολείων 
του Τμήματος Πεδιάδος, παραπέμπει ευθέως στο ναζιστικό αετό των γερμανών.  

3 Συμπεράσματα
Η ευρύτερη περιοχή του Καστελλίου τα χρόνια 1941-1944 βίωσε τη ναζιστική κατοχή με 

τη δημιουργία του πολεμικού αεροδρομίου Καστελλίου και τη μόνιμη διαμονή 2000 περίπου 
γερμανοϊταλών. Αυτό είχε άμεσες επιπτώσεις στην εκπαίδευση των μαθητών αφού πολλές 
οικογένειες μετοίκησαν σε άλλους τόπους από το φόβο των συμμαχικών βομβαρδισμών και των 
κακτακτητών. 
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Η μαθητική διαρροή, οι καταναγκαστικές εργασίες, η μετεγκατάσταση των σχολείων, οι 
βομβαρδισμοί, οι εκτελέσεις, η φτώχεια και η πείνα, η διακοπή των μαθητών συσσιτίων, η 
αρρώστιες, οι αλλαγές στην καθημερινότητα των μαθητών ήταν κάποιες από τις επιπτώσεις της 
τετράχρονης δουλείας. Οι διευθυντές των σχολείων προσπαθούσαν να αμβλύνουν αυτές τις 
δυσκολίες. Αναγκάστηκαν να αλλάξουν τις σφραγίδες των σχολείων τους ώστε να αποτυπώνεται
πάνω τους ο Φοίνικας-Ναζιστικός αετός, δείχνοντας μ’αυτόν τον τρόπο υποταγή  στους 
κατακτητές. Παρόλες τις δυσκολίες όμως της τετράχρονης δουλείας, το φρόνημα του λαού δεν 
άλλαξε, η Κρητική Αντίσταση (και οι εκπαιδευτικοί) ήταν πρωτοπόρα στον απελευθερωτικό
αγώνα, ο οποίος για την περιοχή του Τμήματος Καστελλίου έληξε στις 24 Σεπτεμβρίου 1944 όταν 
οι Γερμανοί εγκατέλειπαν το Καστέλλι.
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ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δημήτριος Ν. Καρτσάκης
kartsakisd@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η έρευνα και η αξιοποίηση του Αρχείου του Μουσείου 
Σχολικής Ζωής Χανίων και πως αυτό μπορεί να συμβάλλει στη διδακτική της Τοπικής Ιστορίας και 
την Ιστορία της Εκπαίδευσης. Οι βιωμένες, προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων και παλαιών 
μαθητών, αλλά και τα τεκμήρια της Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, αποτελούν πηγές γνώσης, 
απ’ όπου μπορούν να αντληθούν πληροφορίες για την Τοπική  Ιστορία, αλλά και τη γενικότερη 
Ιστορία της χώρας μας. Η εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης του 
ωρολογίου προγράμματος και σχεδιάστηκε κυρίως με τη μέθοδο project, με επισκέψεις στα 
ιστορικά μνημεία του τόπου, αλλά και με τις επιτόπιες επισκέψεις στο Μουσείο Σχολικής Ζωής που 
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Σχολείο μας. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά, αφού οι
μαθητές γνώρισαν περισσότερο τον τόπο τους, και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα που έχουν 
σχέση με την Ιστορία του.

Λέξεις κλειδιά: Μουσείο, Τοπική Ιστορία, Έρευνα, Διδακτική πράξη

1  Εισαγωγή

Οι βιβλιογραφικές πηγές του Αρχείου του Μουσείου Σχολικής Ζωής, είναι, αν μη τι άλλο, 
μια συλλογή, απόσταγμα, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, της διαδρομής της χώρας μας, των 
δύο, κυρίως τελευταίων αιώνων. Στις βιβλιογραφικές πηγές του Μουσείου καταγράφονται κείμενα 
ιστορικών μελετών, λογοτεχνικών κειμένων και εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και Τοπικής 
Ιστορίας. Μια διαχρονική καταγραφή σημαντικών στοιχείων που έπαιξαν και παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην ιστορική και εκπαιδευτική έρευνα. Μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες μιας εποχής, 
ενός ιστορικού γεγονότος, μιας σημαντικής συγκυρίας κ.ά. Ειδικότερα η βιβλιογραφική συλλογή 
του Μουσείου Σχολικής Ζωής, η οποία εξελίσσεται δυναμικά τα τελευταία 10  χρόνια, είναι μια 
ανεξάντλητη πηγή γνώσης που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη, σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης.  Πιστεύουμε πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσει αυτή η συλλογή και 
να ταξινομηθεί, αφού είναι ήδη καταγεγραμμένη, (αριθμεί γύρω στους 7.000 τίτλους βιβλίων), να 
ψηφιοποιηθεί και να είναι προσβάσιμη σε όλους.

2 Αρχείο – βιβλίοθήκη Μουσείου 

Οι δωρεές εκπαιδευτικού υλικού και κυρίως βιβλίων από φυσικά πρόσωπα ή και φορείς από 
ολόκληρη τη χώρα, εμπλουτίζουν συνεχώς τις συλλογές του Μουσείου και δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για ένα νέο πνευματικό θησαυρό και για μια πιο ενδελεχή επιστημονική έρευνα! Οι 
διάφοροι τομείς και οι θεματικές ενότητες της βιβλιογραφικής συλλογής μπορούν να ενταχθούν σ’ 
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ένα ευρύτερο πλαίσιο με πολλαπλά στοιχεία διαδραστικότητας, ενταγμένα στο σημερινό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα στην τάξη διδασκαλίας! Η συλλογή αποτελείται από βιβλία 
ιστορικής, παιδαγωγικής, ψυχολογικής προέλευσης, αλλά και βιβλία του σχολικού προγράμματος,
όπου παρατηρεί κανείς την ιστορική διαδρομή, τις παιδαγωγικές μεθόδους, την εξελικτική 
ψυχολογία του παιδιού, τις θεωρίες μάθησης, τη μεθοδολογία της διδασκαλίας κ.ά. Η αγωγή, η 
διαπαιδαγώγηση, η πειθαρχία, η ηθικοπλαστική διδακτική, η τυπολατρεία, η κατήχηση, είναι 
έννοιες που εξελίχτηκαν στο πέρασμα του χρόνου, αφήνοντας πίσω τους ξεπερασμένες εμπειρίες
συντηρητικής, εκπαιδευτικής πολιτικής. Ένα χάσμα αγεφύρωτο που προσπαθούσε να ενώσει το 
παλιό με το νέο, το διδακτισμό και τη μετωπική διδασκαλία με μια σύγχρονη ματιά διδακτικής και 
δημοκρατίας στην τάξη, με την αλληλοσυνεργατική μέθοδο, την προσέγγιση της γνώσης με τη 
μέθοδο project και τη βιωματική μάθηση. Σ’ αυτή την εργασία θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας 
στη συμβολή του αρχείου του Μουσείου στην Τοπική Ιστορία, η οποία θεωρείται σπουδαία 
παράμετρος στη γνώση και την ιστορική συνείδηση των νέων γενεών.

2.1 Το μάθημα της τοπικής ιστορίας

Με τον όρο «Τοπική Ιστορία», εννοούμε τη συνολική (κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική 
και πολιτική Ιστορία ενός συγκεκριμένου τόπου σε συσχετισμό με την Ιστορία του ευρύτερου 
γεωγραφικού χώρου στον οποίο βρίσκεται (επαρχία, γεωγραφικό διαμέρισμα), αλλά  και με την 
εθνική και παγκόσμια Ιστορία, όσο αυτό είναι εφικτό. Θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο της 
Τοπικής Ιστορίας μπορεί να αποτελέσουν και αντικείμενο διαθεματικής προσέγγισης. (ΔΕΠΣ, 
ΑΠΣ, 2002). Το μάθημα της Ιστορίας οφείλει να επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες, οι οποίες 
συνθέτουν και τους διδακτικούς σκοπούς, (Κόκκινος, 1998): 1. Να διαμορφώνει και να 
μεταβιβάζει με δυναμικό τρόπο τη συλλογική μνήμη 2. Να διαμορφώνει κριτικό πνεύμα και να 
ανάγει σε κομβικής σημασίας αξία την κριτική ικανότητα.  3. Να εθίζει τους μαθητές στην 
ορθολογική προσέγγιση κάθε ιστορικού φαινομένου, αλλά και ευρύτερα κάθε κατάσταση. 4. Να 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση εκ μέρους των μαθητών ενεργού και 
δημοκρατικής πολιτικής συνείδησης. «Το μάθημα της Ιστορίας αποτελεί σημαντικό μέσο για την 
επίτευξη ευρύτερων σκοπών της αγωγής και της εκπαίδευσης, αφού παρέχει τις απαραίτητες 
γνώσεις και εξοικειώνει με τις διαδικασίες επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων, ώστε ο μαθητής, 
μέσα από τη γνώση του παρελθόντος να είναι σε θέση να κατανοεί το κοινωνικό «γίγνεσθαι», να 
μετέχει ενεργά σ’ αυτό και να γνωρίζει τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος» (Α. Π. Σ. 
2003). Στο ίδιο ΦΕΚ, τονίζεται η ανάγκη να καλλιεργείται στους μαθητές και η ιστορική σκέψη
(εφαρμογή της επιστημονικής μεθοδολογίας, της παιδαγωγικής και της ιστορικής μνήμης) και η 
ιστορική συνείδηση, (μετάδοση στις νεότερες γενιές της συλλογικής ιστορικής μνήμης της 
κοινωνίας), ενώ παράλληλα για πρώτη φορά σε  αντίθεση με παλιότερα αναλυτικά προγράμματα, 
επισημοποιείται η Τοπική Ιστορία με τη διάθεση διδακτικού χρόνου γι’ αυτήν στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα και τη διατύπωση στόχων και μεθοδολογικών υποδείξεων.

2.2. Μεθοδολογικές  προσεγγίσεις

Η ερευνητική και μεθοδολογική προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας είναι οι πιο προσήκουσες 
μέθοδοι προσέγγισής της, ενώ δε διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη ιστοριογραφική μέθοδο. Η 
μελέτη του τοπικού δεν μπορεί να κατανοηθεί, να ερμηνευτεί, χωρίς τη γνώση της ιστορίας ενός 
ευρύτερου τόπου. Το ενδιαφέρον της Τοπικής Ιστορίας εστιάζεται σε ένα μάλλον περιορισμένο 
χώρο αναφοράς και η προσοχή της στρέφεται κυρίως προς τις μικρές κοινωνικές ομάδες. Είναι μια 
μικροϊστορία, που επιχειρεί να κατανοήσει γεγονότα και καταστάσεις, που η αντιμετώπισή τους 
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είναι αόριστη και ελλιπής. Άλλη μέθοδος είναι η ερμηνευτική μέθοδος, η οποία απουσιάζει από μια 
συστηματική πραγμάτευση από την ελληνική παιδαγωγική βιβλιογραφία. Γνωστή είναι η ιστορική 
ερμηνευτική, που με την επωνυμία «ιστορική μέθοδος», αναφέρεται σε όλα σχεδόν τα εισαγωγικά 
εγχειρίδια της Παιδαγωγικής. Η ερμηνευτική μέθοδος στηρίζεται στη βασική αντίληψη ότι 
ανάμεσα σε οποιαδήποτε έκφραση του ανθρώπινου πνεύματος, γραπτή, προφορική, καλλιτεχνική 
κλπ. Και στην κατανόησή της είναι απαραίτητο να διαμεσολαβήσει μια πνευματική διεργασία, μια 
διαδικασία που θα οδηγήσει το νοούν υποκείμενο στο υπό κατανόηση αντικείμενο. (Πυργιωτάκης, 
2000) Η εισαγωγή της Τοπικής Ιστορίας στο σχολείο είναι εξ άλλου ενδεδειγμένη, γιατί, σε 
αντίθεση με τη γενική ιστορία που ασχολείται με το μακρινό και απαιτεί σημαντική αφαιρετική 
ικανότητα, προσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα να διεισδύσει στο δυσδιάκριτο και νεφελώδες 
παρελθόν, να έλθει σε επαφή με τα τεκμήρια της ιστορίας του τόπου (παλαιότερα μνημεία, αρχεία, 
αρχαιολογικά ευρήματα, ιστορικά κτίσματα, αρχιτεκτονική κτιρίων, παραδόσεις, εργαλεία άλλων 
εποχών, συνήθειες και τρόπους ζωής, σύγχρονα έργα, προσωπικότητες, τοπικούς θρύλους κ.τ.λ.). 
Μέσα από την έρευνα θεμάτων τοπικής κλίμακας ο μαθητής έρχεται σε επαφή με το τοπικό 
παρελθόν συστηματικά, πολλές φορές αυτενεργώντας, προσεγγίζει τα προβλήματα του τόπου και 
τις λύσεις που δόθηκαν σε παλαιότερες εποχές, αξιολογεί ξεπερασμένες καταστάσεις, τις συγκρίνει 
με το παρόν και οικοδομεί σε μια βάση τους δεσμούς του με τον τόπο στον οποίο ζει. Παράλληλα η 
μελέτη της Τοπικής Ιστορίας επιτρέπει στο μαθητή να νοηματοδοτεί το ανθρωπογενές και φυσικό 
περιβάλλον και να κατανοεί πληρέστερα τις σύγχρονες εξελίξεις στον κοινωνικό χώρο του. Ο 
μαθητής μαθαίνει να παρατηρεί, να περιγράφει, να συγκρίνει και να εξηγεί τους λόγους για τους 
οποίους έλαβαν τα πράγματα τη μορφή που έχουν σήμερα στο συγκεκριμένο χώρο. (Ασωνίτης,
Παππάς, Εγχειρίδιο Τοπικής, Ιστορίας Γ’ Γυμνασίου).

2.3 Επιλογή θέματος

Καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος είναι η επιλογή του 
θέματος. Είναι προφανές ότι η επίτευξη αυτών των στόχων έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας, 
δεδομένου ότι οι προεκτάσεις θεμάτων του είδους αυτού προϋποθέτουν χρονική επάρκεια και 
έρευνα πολλών πηγών. Ιδιαίτερα δύσκολη μάλιστα είναι η παρουσίαση τέτοιων θεμάτων στο 
πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του Σχολείου, λόγω των χρονικών περιορισμών, αλλά και 
των περιορισμένων ερευνητικής κλίμακας των μαθητών της συγκεκριμένης ηλικίας. Ενθαρρυντικό 
ωστόσο είναι το γεγονός πως τέτοιου είδους σημαντικά θέματα μπορούν να ενταχθούν και να 
ερευνηθούν στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης των μαθημάτων που έχει καθιερωθεί τα τελευταία 
χρόνια στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Έτσι δίνεται η δυνατότητα και η ελευθερία στον εκπαιδευτικό να 
ασχοληθεί με το εν λόγω θέμα και άλλα που άπτονται της ίδιας σημαντικότητας. 
Στην εισήγησή μας αυτή, επιλέγουμε την ιστορία του τόπου μας της οποίας οι βασικές πηγές για 
την τεκμηρίωση του θέματός μας είναι εύκολα προσιτές, μέσα  από το αρχείο του Μουσείου 
Σχολικής Ζωής και ιδιαίτερα των βιβλιογραφικών πηγών που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και
εκπαίδευση από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. (Ασωνίτης, Παππάς, Εγχειρίδιο Τοπικής,
Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου)   .

2.4 Στόχοι – επιδιώξεις 

Με τη διδακτική της Τοπικής Ιστορίας επιδιώκεται:

1. Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με ιστορικά στοιχεία του τόπου μας
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2. Να μάθουν να παρατηρούν και να ερευνούν
3. Να ευαισθητοποιηθούν για θέματα τοπικής κοινωνίας όπου ζουν
4. Να κατανοήσουν πως η Τοπική Ιστορία είναι μέρος της γενικότερης ιστορίας της χώρας μας
5. Να γνωρίσουν την ευρύτερη περιοχή σε όλες τις πτυχές της (ιστορία, οικονομία, 

περιβάλλον, πολιτισμός, δραστηριότητες κατοίκων),
6. Να κατανοήσουν την αλληλοδιασύνδεση και πολυπλοκότητα των πραγμάτων γύρω μας
7. Να ασκηθούν στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
8. Να μάθουν να εκτιμούν και να σέβονται τον τόπο καταγωγής τους και τις συλλογικές 

προσπάθειες και αγώνες των ανθρώπων που έζησαν στον τόπο τους
9. Να κατανοούν τη σημασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος της περιοχής τους
10. Να έχουν τη δυνατότητα να ερευνούν  κα να μελετούν άμεσες ιστορικές πηγές
11. Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
12. Να εντάξουν δημιουργικά τις ΤΠΕ στις εργασίες τους
13. Να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή των ανθρώπων του άμεσου περιβάλλοντός τους και κατ

επέκταση και τη δική τους συμμετοχή στη δημιουργία της ιστορίας
14. Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στο περιβάλλον
15. Να καταλάβουν πως η μελέτη της Τοπικής Ιστορίας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουν

ολοκληρωμένη προσωπική, κοινωνική και εθνική ταυτότητα
16. Να κατανοήσουν τον ιστορικό χρόνο ως μια συνέχεια και μια αλληλουχία γεγονότων που 

έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στην κοινωνική ζωή του τόπου
17. Να γνωρίσουν σημαντικά πρόσωπα που κατάγονται από την περιοχή τους

2.5 Αρχείο Μουσείου Σχολικής Ζωής

Το Αρχείο περιλαμβάνει:

1. Ιστορικά στοιχεία του Σχολείου, (ιστορία του κτηρίου, τη διάταξη των χώρων, τα 
διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα, το εκπαιδευτικό και μαθητικό προσωπικό και  τις μεταβολές 
που έγιναν, το αναλυτικό πρόγραμμα διδακτέας ύλης κ. ά.)

2. Βιβλιοθήκη και το ποικίλο περιεχόμενό της το οποίο αναφέρεται και στην τοπική ιστορία 
(ιστορία του Σχολείου, ιστορία του οικισμού, σχολικό αρχείο, προφορικές και γραπτές 
μαρτυρίες….) 

3. Εποπτικά μέσα διδασκαλίας  και  μέσα μάθησης (όργανα Φυσικής και Χημείας, 
γεωμετρικά όργανα, μηχανές προβολών, χαρτογραφικό υλικό κ.ά.)

4. Σχολικά αρχεία (βιβλία μητρώων, γενικούς ελέγχους, ημερολόγια σχολικής ζωής,
μαθητολόγια με τη μαθητική κίνηση και τις επιδόσεις των μαθητών, γενικούς ελέγχους και 
καρτέλες των μαθητών, τίτλους σπουδών…)

5. Θέματα του διδακτικού και μαθητικού δυναμικού

6. Φωτογραφικό υλικό

7. Προφορικές μαρτυρίες 
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8. Υλικά των περιοδικών εκθέσεων…

9. Χαρτογραφικό υλικό παντός είδους

10. Σύγχρονα μέσα μάθησης (Η/Υ με διάφορες εφαρμογές, διαδραστικός πίνακας, 
οπτικοακουστικά μέσα κ. ά.)

11. Έντυπο φυλλάδιο με την ιστορία του Σχολείου Νεροκούρου

12. Δίπτυχα φυλλάδια με τα εκπαιδευτικά προγράμματα

2.6 Πηγές της Τοπικής Ιστορίας

Οι πηγές της Τοπικής Ιστορίας είναι εφικτό να γίνονται αντικείμενο μαθητικής έρευνας 
καθώς βρίσκονται σε χώρους προσιτούς στη μαθητική συλλογικότητα. Η πρόσβαση των παιδιών σε 
αυτούς του χώρους κρίνεται ιδιαίτερα ωφέλιμη διότι εκτός των πολύτιμων διεργασιών που 
προσφέρει η εργασία στην τοπική βιβλιοθήκη, στο Μουσείο, στο Κέντρο Προφορικής Ιστορίας ή 
σε ένα Ιστορικό Αρχείο, διαμορφώνει δεσμούς ανάμεσα στα παιδιά και τους φορείς που διασώζουν 
την ιστορία του τόπου και ενισχύει τη σχέση του σχολείου με την τοπική κοινωνία. Την Τοπική 
Ιστορία την ενδιαφέρουν όλα τα είδη πηγών, όπως το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον, τα 
αρχειακά έγγραφα, τα βιβλία, οι φωτογραφίες, τα κατάλοιπα του σχολικού εξοπλισμού (εργαλεία 
και μηχανές, εποπτικά μέσα διδασκαλίας (ΕΜΔ), σχολικά είδη και ενδυμασίες…), η προφορική 
παράδοση, οι προφορικές μαρτυρίες και όλα τα αρχεία του Μουσείου που αναφέρονται πιο πάνω.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αξιοπιστίας των πηγών αυτών, από τις οποίες άλλες είναι άμεσες και 
άλλες έμμεσες, ποικίλλει, και είναι έργο του ιστορικού ή του διδάσκοντος να το τεκμηριώσει. Η 
αξιοποίησή τους μπορεί να υλοποιηθεί με πολλούς τρόπους (λευκώματα, εκθέσεις οπτικού υλικού, 
ανακοινώσεις - διαλέξεις δραματοποιήσεις, θεατρικές παραστάσεις, παρουσίαση εργασιών, αφίσες 
κ. ά. Η πλέον, ωστόσο, συνθετότερη και διαρκέστερη αξιοποίηση των πηγών είναι η σύνθεση του 
υλικού και η παρουσίαση των σχετικών συμπερασμάτων σε μορφή μελέτης ή πραγματείας, για τη 
σύνταξη της οποίας, οι πηγές μπορούν να ταξινομηθούν σε α. Προφορικές, (παραδόσεις, θρύλοι, 
μύθοι, μαρτυρίες…) β. Γραπτές, (βιβλία Τοπικής Ιστορίας, διάφορα κείμενα και επιγραφές, 
σύμβολα, αρχιτεκτονικά στοιχεία…), γ. Άφωνες (αντικείμενα, ερείπια, έργα τέχνης…), δ.
Οπτικοακουστικές (μαγνητοταινίες, δίσκοι και κασέτες, βιντεοταινίες, φωτογραφίες, σλάιτς κ. ά.).
(ΔΕΠΣ, ΑΠΣ, 2002)

2.6.1 Προφορικές μαρτυρίες

Οι προφορικές μαρτυρίες διεκδικούν πλέον μια σημαντική θέση στον κατάλογο των πηγών 
που αξιοποιούνται στο Σχολείο. Μαρτυρούν για το «σημαντικό» αλλά και για το «ασήμαντο» της 
ζωής των ανθρώπων, αποκαλύπτουν τον καθημερινό χρόνο, συμπληρώνουν τα κενά των επίσημων 
πηγών, τις σιωπές της ιστορίας. Διαμεσολαβούν το συλλογικό, τη μνήμη και τη λήθη της τοπικής 
κοινωνίας, τις δοξασίες, τους μύθους της. (Ρεπούση, Τσιβάς, 2011). Η προφορική έρευνα και οι 
προφορικές μαρτυρίες, οι οποίες έχουν ηχογραφηθεί από τη νεολαία του οικισμού Νεροκούρου,
έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Τοπική Ιστορία, αφού δίνουν το λόγο στον άνθρωπο, εδώ τον 
παλιό μαθητή, που έζησε προσωπικά τις  εμπειρίες και τα γεγονότα που αφηγείται. Η προφορική 
έρευνα μπορεί να προσεγγίζει και πληροφορίες του ψυχολογικού πεδίου, όπως αισθήματα, στάσεις, 

 

 

 

 

αντιθέσεις προσώπων και ομάδων που δεν εντοπίζονται σε άλλες πηγές. Οι προφορικές μαρτυρίες 
δεν είναι πάντοτε αξιόπιστες, αφού το πρόσωπο ή η ομάδα που μιλά μπορεί να έχει ξεχάσει ή να 
ερμηνεύει διαφορετικά το παρελθόν, ή ακόμα να θέλει να μας παραπλανήσει. Αυτό που προέχει 
στην προφορική έρευνα δεν είναι μόνο η συλλογή πληροφοριών, αλλά το ότι προβάλλεται ο 
διαφορετικός τρόπος με τον οποίο το άτομο ή η κοινότητα αντιλαμβάνονται και βιώνουν ένα 
γεγονός. Τις πληροφορίες που συλλέγει και οργανώνει η επιστημονική ομάδα του Μουσείου από
την προφορική έρευνα  τις κατατάσσει και τις οργανώσει σε ιδιαίτερο αρχείο. Μάλιστα υπάρχει 
και εφαρμογή σε ηλεκτρονική μορφή όπου ο επισκέπτης μπορεί να ακροαστεί αυτές τις βιωματικές 
μαρτυρίες.

2.6.2 Γραπτές πηγές

Στις γραπτές πηγές εμπεριέχονται δύο μεγάλες κατηγορίες εγγράφων: α) δημοσιευμένα και β) 
αδημοσίευτα. (Ρεπούση, Τσιβάς, 2011). Στην πρώτη κατηγορία βρίσκουμε κάθε λογής 
δημοσιευμένες μαρτυρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς χαρακτήρα όπως απομνημονεύματα, 
γενεαλογίες, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, τουριστικούς οδηγούς, αφιερώματα, βιογραφίες, 
αλληλογραφίες, δημόσια έγγραφα, ιστορικές αφηγήσεις, λογοτεχνικά έργα, έργα τοπικών 
ιστοριογράφων, διδακτορικές διατριβές, αρθρογραφία του τοπικού και εθνικού Τύπου καθώς και το 
σύνολο των ιστορικών βιβλίων. Στα αδημοσίευτα έγγραφα περιλαμβάνονται κάθε είδους αρχείων, 
όπως δημοτικά και κοινοτικά αρχεία, ληξιαρχικά βιβλία και έγγραφα, διοικητικά αρχεία, σχολικά 
αρχεία, συμβολαιογραφικά έγγραφα, αρχεία επιχειρήσεων, και γενικά κάθε έγγραφο ιδιωτικό ή 
δημόσιο, που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας (Ρεπούση κ. ά., 2004).

2.6.3 Ιστορικό αρχείο του Μουσείου

Το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας καλό είναι να μην περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους της 
σχολικής αίθουσας. Μπορεί κάλλιστα να διδαχθεί και σε άλλους χώρους, όπως είναι η βιβλιοθήκη 
ή η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου αλλά και σε χώρους έξω από το σχολείο, όπως 
είναι τo Μουσείο Σχολικής Ζωής που στεγάζεται στο παλιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου 
Νεροκούρου. Αποτελεί μια ζωντανή, αυθεντική και προσιτή πηγή αναζήτησης των τοπικών,
ιστορικών πηγών! Το ιστορικό του αρχείο επιτρέπει στον διδάσκοντα να ερευνήσει τις 
βιβλιογραφικές αναφορές που έχουν σχέση με την τοπική ιστορία. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό. Εκτός από τη γνωστική του προετοιμασία 
χρειάζεται να προετοιμάσει και το υλικό που θα διανεμηθεί στους μαθητές το οποίο θα είναι 
συνδεδεμένο με το υλικό και γενικότερα τη φιλοσοφία του Μουσείου, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί 
δημιουργικά η επίσκεψή τους. Πρέπει επομένως να έχουμε προετοιμάσει ερωτήσεις, ασκήσεις ή 
ακόμη και παιχνίδια έτσι ώστε να συμμετέχουν οι μαθητές και να μη μένουν παθητικοί θεατές ή 
ακροατές στη διάρκεια της επίσκεψης. Για ορισμένα θέματα υπάρχουν ήδη έτοιμα εξαιρετικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 
μας  στο Μουσείο. Μπορεί οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός να τα αναζητήσει από τους υπεύθυνους 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μουσείο και μέσα απ’ αυτά να προετοιμάσει τους μαθητές 
του, αλλά ταυτόχρονα να γίνει διδάσκων και εμψυχωτής, μουσειοπαιδαγωγός και ιστοριοδίφης. 

2.6.4 Το ανάγλυφο του αγροτικού τοπίου

Το αγροτικό τοπίο, η διαμόρφωση του ανάγλυφου και ο εντοπισμός των σημαντικών
χαρακτηριστικών του, τα ίχνη ανθρώπινων εγκαταστάσεων ή οικονομικών δραστηριοτήτων σ’ 
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αντιθέσεις προσώπων και ομάδων που δεν εντοπίζονται σε άλλες πηγές. Οι προφορικές μαρτυρίες 
δεν είναι πάντοτε αξιόπιστες, αφού το πρόσωπο ή η ομάδα που μιλά μπορεί να έχει ξεχάσει ή να 
ερμηνεύει διαφορετικά το παρελθόν, ή ακόμα να θέλει να μας παραπλανήσει. Αυτό που προέχει 
στην προφορική έρευνα δεν είναι μόνο η συλλογή πληροφοριών, αλλά το ότι προβάλλεται ο 
διαφορετικός τρόπος με τον οποίο το άτομο ή η κοινότητα αντιλαμβάνονται και βιώνουν ένα 
γεγονός. Τις πληροφορίες που συλλέγει και οργανώνει η επιστημονική ομάδα του Μουσείου από
την προφορική έρευνα  τις κατατάσσει και τις οργανώσει σε ιδιαίτερο αρχείο. Μάλιστα υπάρχει 
και εφαρμογή σε ηλεκτρονική μορφή όπου ο επισκέπτης μπορεί να ακροαστεί αυτές τις βιωματικές 
μαρτυρίες.

2.6.2 Γραπτές πηγές

Στις γραπτές πηγές εμπεριέχονται δύο μεγάλες κατηγορίες εγγράφων: α) δημοσιευμένα και β) 
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ιστοριογράφων, διδακτορικές διατριβές, αρθρογραφία του τοπικού και εθνικού Τύπου καθώς και το 
σύνολο των ιστορικών βιβλίων. Στα αδημοσίευτα έγγραφα περιλαμβάνονται κάθε είδους αρχείων, 
όπως δημοτικά και κοινοτικά αρχεία, ληξιαρχικά βιβλία και έγγραφα, διοικητικά αρχεία, σχολικά 
αρχεία, συμβολαιογραφικά έγγραφα, αρχεία επιχειρήσεων, και γενικά κάθε έγγραφο ιδιωτικό ή 
δημόσιο, που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας (Ρεπούση κ. ά., 2004).

2.6.3 Ιστορικό αρχείο του Μουσείου

Το μάθημα της Τοπικής Ιστορίας καλό είναι να μην περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους της 
σχολικής αίθουσας. Μπορεί κάλλιστα να διδαχθεί και σε άλλους χώρους, όπως είναι η βιβλιοθήκη 
ή η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου αλλά και σε χώρους έξω από το σχολείο, όπως 
είναι τo Μουσείο Σχολικής Ζωής που στεγάζεται στο παλιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου 
Νεροκούρου. Αποτελεί μια ζωντανή, αυθεντική και προσιτή πηγή αναζήτησης των τοπικών,
ιστορικών πηγών! Το ιστορικό του αρχείο επιτρέπει στον διδάσκοντα να ερευνήσει τις 
βιβλιογραφικές αναφορές που έχουν σχέση με την τοπική ιστορία. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό. Εκτός από τη γνωστική του προετοιμασία 
χρειάζεται να προετοιμάσει και το υλικό που θα διανεμηθεί στους μαθητές το οποίο θα είναι 
συνδεδεμένο με το υλικό και γενικότερα τη φιλοσοφία του Μουσείου, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί 
δημιουργικά η επίσκεψή τους. Πρέπει επομένως να έχουμε προετοιμάσει ερωτήσεις, ασκήσεις ή 
ακόμη και παιχνίδια έτσι ώστε να συμμετέχουν οι μαθητές και να μη μένουν παθητικοί θεατές ή 
ακροατές στη διάρκεια της επίσκεψης. Για ορισμένα θέματα υπάρχουν ήδη έτοιμα εξαιρετικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 
μας  στο Μουσείο. Μπορεί οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός να τα αναζητήσει από τους υπεύθυνους 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μουσείο και μέσα απ’ αυτά να προετοιμάσει τους μαθητές 
του, αλλά ταυτόχρονα να γίνει διδάσκων και εμψυχωτής, μουσειοπαιδαγωγός και ιστοριοδίφης. 

2.6.4 Το ανάγλυφο του αγροτικού τοπίου

Το αγροτικό τοπίο, η διαμόρφωση του ανάγλυφου και ο εντοπισμός των σημαντικών
χαρακτηριστικών του, τα ίχνη ανθρώπινων εγκαταστάσεων ή οικονομικών δραστηριοτήτων σ’ 
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αυτό αποτελούν πληροφορίες, που δημιουργούν το περιβάλλον του οικισμού. Είναι εμφανή τα 
σημάδια διαφόρων κτισμάτων, όπου φαίνεται η ανθρώπινη δραστηριότητα αλλά και τα ιστορικά 
ερείπια διαφόρων κατακτητών και οικιστών. Ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως μινωικές 
κατοικίες, περίτεχνες κρήνες, δεξαμενές, ελαιοτριβεία (φάμπρικες), εξωκκλήσια, μετόχια, 
μοναστήρια, παλαιοί τούρκικοι καφενέδες (μαγαζιά), ενετικά κτίσματα, ρωμαϊκά λουτρά, μύλοι 
κ.τ.λ. είναι διάσπαρτα στον οικισμό Νεροκούρου, ενώ περιγράφονται στο πλαίσιο της προσπάθειας 
ερμηνείας των ρόλων που έπαιξαν μια εποχή, αλλά και σήμερα.

2.6.5 Το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον

Η μελέτη και η γνώση του φυσικού περιβάλλοντος, όταν γίνεται με εύστοχο τρόπο, 
δημιουργεί ιδιαίτερο δεσμό του μαθητή με αυτό, γεγονός που αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα αποτελέσματα της μελέτης της τοπικής ιστορίας. Είναι βέβαιο ότι ένας 
τέτοιος δεσμός θα οδηγήσει στο σεβασμό του περιβάλλοντος και, μεταξύ άλλων, θα 
ανακόψει μια έντονα παρατηρούμενη σήμερα τάση καταστροφής (π.χ. προσβολή των 
κτηρίων και των προτομών με ανούσιες ή χυδαίες γραφές, ή του πράσινου με ξερίζωμα 
δένδρων ή φυτών κ.τ.λ). Στη δική μας εισήγηση μπορεί να αναφερθεί το περιβάλλον της 
περιοχής ως ένας καθοριστικός παράγοντας που συνέβαλε στη διαμόρφωση και του 
ανθρώπινου περιβάλλοντος (ιστορικά κτήρια μέσα στις ρεματιές, ρωμαϊκά λουτρά, μινωικές 
κατοικίες και ευρήματα κ.ά.)

2.6.6 Κοινοτικά, δημοτικά, νομαρχιακά και εκκλησιαστικά έγγραφα

Περισσότερο προσιτά στις δυνατότητες των μαθητών είναι τα κοινοτικά, δημοτικά, 
νομαρχιακά και εκκλησιαστικά έγγραφα του σχετικά πρόσφατου παρελθόντος, τα οποία παρέχουν 
πληροφορίες, κατά κανόνα αξιόπιστες, για ζητήματα που αφορούν σύνολα ανθρώπων, και 
αναφέρονται στο μέγεθος, τη σύνθεση του πληθυσμού των κατοίκων μιας περιοχής, τη 
δημογραφική εξέλιξη, επαγγέλματα, οικονομική κατάσταση και άλλους τομείς. Τα στοιχεία αυτά 
είναι σκόπιμο, μετά τη συγκέντρωσή τους, να αποτυπώνονται σε μορφή διαγράμματος, ώστε να 
παρέχουν την κατά το δυνατόν πιο εύληπτη εικόνα των σχέσεων που διαμορφώνονται στον υπό 
μελέτη τομέα.

2.6.7 Η ιστορία του Σχολείου

Μέσα από τη βιωμένη και καταγεγραμμένη ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Νεροκούρου, (
Καρτσάκης, Δρακάκη, 2006), αναδύονται αρκετά σημαντικά στοιχεία της Τοπικής Ιστορίας, τα 
οποία είναι υπό διερεύνηση, όπως αναφέραμε πιο πάνω. Μια συμπυκνωμένη αναδρομή στην 
ιστορία του τόπου είναι άξιο λόγου να αναφέρουμε, όπως γεγονότα, καταστάσεις, χειρόγραφα 
στοιχεία, φωτογραφικά ντοκουμέντα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, πρόσωπα που έπαιξαν 
καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη και την ιστορία του Σχολείου και της τοπικής κοινωνίας. Η ιστορία 
του Σχολείου, αναδεικνύει τις μεταβολές που έγιναν στην οργανικότητα θέσεων του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, ενώ με γλαφυρότητα παρουσιάζονται οι αυξομειώσεις του μαθητικού και 
εκπαιδευτικού δυναμικού.
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2.6.8 Τα  σχολικά αρχεία 

Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται βιβλία μητρώων μαθητών,  γενικοί έλεγχοι, ημερολόγια 
σχολικής ζωής, μαθητολόγια με τη μαθητική κίνηση και τις επιδόσεις των μαθητών,  βιβλία 
πρακτικών συνεδριάσεων, βιβλία αλληλογραφίας, καρτέλες ελέγχου των μαθητών, τίτλοι σπουδών, 
έγγραφα και εγκύκλιοι, αλληλογραφία των εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης του Σχολείου,
φάκελοι εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων κ.ά. Μια σπουδαία συμβολή στην Τοπική 
Ιστορία μέσα από τα αρχεία του Σχολείου τα οποία θεωρούμε διαχρονικά τεκμήρια που 
υποστηρίζουν τις δράσεις της τοπικής κοινωνίας.

2.6.9 Εποπτικά και άλλα μέσα μάθησης

Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται τα εποπτικά και βιωματικά μέσα διδασκαλίας του Μουσείου, 
με εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό όλων των μαθημάτων, όπως χαρτοθήκη με τους διάφορους 
χάρτες (ιστορικούς, πολιτικούς, γεωφυσικούς, πολιτιστικούς κ.ά.), για το μάθημα της Γεωγραφίας, 
της Φυσικής, της Μελέτης Περιβάλλοντος κ. ά. Για το μάθημα των Μαθηματικών μπορεί να 
αξιοποιηθούν σχετικά βιβλία, όργανα μετρήσεων, γεωμετρικά στερεά κ.ά. Για το μάθημα Φυσικής 
και Χημείας είναι διαθέσιμα όργανα, υλικά  και χάρτες σχετικά με τις ενότητες των μαθημάτων που 
επεξεργάζονται οι μαθητές, καθώς επίσης και μηχανές προβολής εικόνας και κειμένου. Γενικότερα 
για κάθε μάθημα ή θεματική ενότητα υπάρχει υλικό και αντικείμενα που θεωρούμε πως είναι οι 
συνδετικοί κρίκοι που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και περιγράφουν την εξέλιξη της 
Τοπικής Ιστορίας Νεροκούρου. Πιο κάτω παραθέτουμε κάποιες δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν με τους μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νεροκούρου στο 
πλαίσιο σχετικού προγράμματος για την Τοπική Ιστορία.

2.7 Ενδεικτικές δραστηριότητες

Τα σχέδια εργασίας Τοπικής Ιστορίας ακολουθούν τη λογική της μεθόδου project και 
επιβάλλεται να αξιοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό που έχει 
δημιουργηθεί για την επικοινωνία του χώρου πολιτισμικής αναφοράς με το κοινό του. Οι χώροι 
πολιτισμού συλλέγουν, τεκμηριώνουν και προσφέρουν δια μέσου των εκθέσεών τους μεγάλη 
ποικιλία πηγών τοπικής ιστορίας προκειμένου να επικοινωνήσουν αποτελεσματικότερα με τους 
επισκέπτες και να διαμορφώσουν μια σχέση διάρκειας με το κοινό τους. 

1. Επισκέψεις
Οι μαθητές επισκέφτηκαν τους χώρους όπου έδρασαν οι πρόγονοί τους καθώς επίσης 

και τα ιστορικά μνημεία της περιοχής. Είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν, να 
σχεδιάσουν, να φωτογραφήσουν, αλλά και να συνομιλήσουν με τους κατοίκους της 
περιοχής. (project).

2. Χαρτογραφώ τον τόπο μου
Οι μαθητές με τη βοήθεια της Google Earth, αλλά και τοπικών χαρτών, εντόπισαν τα 

κυριότερα σημεία της περιοχής τους και τα αποτύπωσαν σε χαρτογραφικό μπλοκ.
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Σημείωσαν με δικά τους σύμβολα τα σπουδαιότερα μνημεία, αλλά και τις περιοχές που 
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο πέρασμα του χρόνου.

3. Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού
Οι μαθητές οδηγήθηκαν στα ιστορικά και άλλα μνημεία του τόπου τους, ή σε 

τοποθεσίες όπου έλαβαν χώρα δράσεις της τοπικής κοινωνίας (σπήλαιο Αγίου Αντωνίου, 
όπου κρύβονταν, σύμφωνα με μαρτυρίες επαναστάτες κατά τον οθωμανικό ζυγό! ή Ραφιόλι, 
ενετική περίτεχνη κρήνη, απ’ όπου υδρεύονταν ο κάμπος της ευρύτερης περιοχής!).

4. Οδηγός επισκέπτη στον οικισμό μας
Οι μαθητές επιμελήθηκαν με τη βοήθεια μας αλλά και με τη συνεργασία δημοτικών 

και τοπικών φορέων, μιας έκδοσης ενός δίπτυχου, οδηγού επισκέπτη της περιοχής
Νεροκούρου.

5. Φύλλα  εργασίας
Ο τρόπος εργασίας των μαθητών στη σπουδή της Τοπικής Ιστορίας μπορεί να 

συνοψιστεί στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: α. Ευαισθητοποίηση β. Γενικές οδηγίες 
(ορατό, επισκέψιμο, ερευνήσιμο, περιγράψιμο – αφηγήσιμο. γ. Σχέδιο δράσης, ( Κάτσικας
κ. ά., 2006). Σύμφωνα με τα παραπάνω οι μαθητές επεξεργάστηκαν φύλλα εργασίας 
σχετικά με την ιστορία του τόπου τους, τα μνημεία, τους ανθρώπους κ. ά.

6. Έκθεση φωτογραφίας μνημείων στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Γερασίμου
Η ανάδειξη μέσα από μια έκθεση φωτογραφίας, ιστορικών μνημείων, τοποθεσιών και 

αντικειμένων του τόπου είναι ανάγκη για να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς του 
Δήμου. Σκοπός της έκθεσης είναι να γνωρίσουν όλοι την περιοχή αυτή που είναι περιοχή 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αλλά και να δώσουν περισσότερη σημασία στον πολιτισμό και 
την ιστορία του τόπου.

7. Δημιουργία αφίσας, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Σχολείου, δημοσίευση στον τοπικό τύπο
8. Οικολογικές παρεμβάσεις (καθαρισμός μνημείων)
9. Φυλλάδιο Τοπικής Ιστορίας Νεροκούρου
10 Αξιολόγηση και αναστοχασμός

Οι μαθητές μετά το πέρας του προγράμματος  θα πρέπει να είναι ικανοί: 1. να εντοπίζουν 
και να προσδιορίζουν ουσιώδη χαρακτηριστικά, 2. Να συγκρίνουν, να βρίσκουν ομοιότητες και
διαφορές, 3. Να χρησιμοποιούν και να περιγράφουν ένα πράγμα ή ένα γεγονός, 4. Να επισημαίνουν 
τις βασικές ελλείψεις και τα βασικά χαρακτηριστικά του θέματος, 5. Να διαφοροποιούν και να 
ταξινομούν τα πράγματα σε κατηγορίες, 6. Να εντοπίζουν και να κατανοούν τις αιτιατές σχέσεις, 
(Κουλαϊδής, 2007. Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στις παραπάνω δράσεις γνώρισαν περισσότερο 
τον τόπο τους, ευαισθητοποιήθηκαν για θέματα της περιοχής τους, , έμαθαν να σέβονται 
περισσότερο και να αγαπάνε τον τόπο τους, την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Τέλος έμαθαν πως 
μπορούν και οι ίδιοι να συμβάλλουν στη διαφύλαξη και το σεβασμό της ιστορικής μνήμης, των 
παραδόσεων και των προφορικών μαρτυριών που διοχετεύονται από γενιά σε γενιά και να 
καταγράφουν έτσι τη συνέχεια της Τοπικής Ιστορίας.

Βιβλιογραφία – πηγές

Ασωνίτης Σ. Ν - Παππάς Θ. Γ., Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής 
Κληρονομιάς, εγχειρίδιο Τοπικής Ιστορίας για Γ΄ τάξη του Γυμνασίου (βιβλίο καθηγητή)

Βιβλιογραφική συλλογή Μουσείου Σχολικής Ζωής
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ΔΕΠΠΣ, Αναλυτικά προγράμματα Σπουδών,  ΥΠ.Ε.Π.Θ
Διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη ( Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), τ. Β΄ Αθήνα 2001 
Διαθεματικότητα και Εκπαίδευση, Διδακτικές εφαρμογές στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πρακτικά συνεδρίου, Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2003
Επιμορφωτικό υλικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων στο ΔΕΠΠΣ 
και ΑΠΣ, Αθήνα 2005
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Περίληψη

Η παρούσα αναδρομική έρευνα εξιστορεί γεγονότα και εντοπίζει σχέσεις αιτίου – αιτιατού, 
εμπλουτίζοντας έτσι τον διάλογο για τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό της τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ) στην Ελλάδα. Παρουσιάζει, με βάση ένα σύνολο θεωρητικών 
προτάσεων και εννοιολογικών παραμέτρων και σε συνάρτηση με το κοινωνικο-οικονομικό 
σύστημα έτσι όπως αυτό εξυφαίνεται και προσδιορίζεται ιστορικο-πολιτικά, ορισμένες, σημαντικές 
μεταβλητές που με επίκεντρο τους προβληματισμούς για την συνέχιση ή μη της λειτουργίας του 
φιλολογικού Γυμνασίου της Νεάπολης σχετίζονται με τις πρώτες προσπάθειες για την 
αναδιάρθρωση επί το «πρακτικότερον» της εκπαίδευσης σε μια λιγότερο μελετημένη πλευρά της σε 
τοπικο-περιφερειακό επίπεδο, στο διαμέρισμα του Λασιθίου της Κρήτης κατά τη διάρκεια της 
ύστερης τουρκοκρατίας. Με την ολοκλήρωσή της η έρευνά μας καταδεικνύει πώς η κατά το 
μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα κυρίως η ανορθολογική οργάνωση της παραγωγής, μαζί με 
βεβιασμένες και ελάχιστα πειστικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις κατέστησαν την δυσκολία 
προσαρμογής και αναπροσαρμογής του ρόλου του σχολείου στις εξελίξεις του κοινωνικού 
γίγνεσθαι ένα διαχρονικά άλυτο πρόβλημα για το τοπικό αλλά και γενικά για το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα.

Λέξεις-κλειδιά: Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κρήτη, ημιαυτονομία, ιστορία, 
οικονομία

1 Εισαγωγή

Σήμερα ο δομικός και ο διαρθρωτικός σχηματισμός των εκπαιδευτικών συστημάτων ως μια 
λειτουργική ενότητα και οντότητα αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής θεώρησης όχι μόνο της 
εκπαιδευτικής αλλά και της οικονομικής επιστήμης ως ειδικότερου πεδίου θεωρίας και έρευνας του 
ευρύτερου τομέα της εκπαιδευτικής και οικονομικής θεωρίας σε συνδυασμό με το συνεχώς 
αυξανόμενο γενικότερο ενδιαφέρον για τη μελέτη της τοπικής ιστορίας. 

Η προσπάθεια που θα πραγματοποιήσουμε με την εμπειρική και αναδρομική έρευνά μας
(Howard, Sharp, 1983), θα έχει ως σκοπό της να αναδείξει, μέσα από τον προσδιορισμό του 
μεγέθους και της έντασης της συσχέτισης ανάμεσα στην δομή της εκπαίδευσης και στην 
οικονομική εξέλιξη, και με επίκεντρο τους προβληματισμούς για την συνέχιση ή μη της λειτουργίας 
του φιλολογικού Γυμνασίου της Νεάπολης, το θεωρητικό και πραγματολογικό πλαίσιο στο οποίο 
είχε υπαχθεί η δομή και η διάρθρωση της χριστιανικής εκπαίδευσης στο διαμέρισμα του Λασιθίου 
της Κρήτης κατά την διάρκεια της ύστερης τουρκοκρατίας (Μακρής, 1996).

Γεωγραφικό σημείο αναφοράς μας είναι μια συγκεκριμένη περιοχή με διακριτά κοινωνικά, 
πολιτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά: η Κρήτη και ιδιαίτερα το Διαμέρισμα του Λασιθίου. Η 
χρονική έκταση που καλύπτει η έρευνά μας αφορά μια προσδιορισμένη περίοδο ιδιαίτερα 
σημαντική σε σχέση με τη δημιουργία των προϋποθέσεων της μετέπειτα εξέλιξης όχι μόνο της 
κοινωνικής δομής αλλά και του Εθνικού Ζητήματος. Πρόκειται για την περίοδο της ύστερης 
τουρκοκρατίας ή αλλιώς την περίοδο της ημιαυτονομίας του νησιού (1868-1897). Το εξουσιαστικό 
σύστημα της μεταβατικής αυτής περιόδου ήταν ρευστό, στον χώρο της εκπαίδευσης οι προσπάθειες 
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που καταβάλλονται αποσκοπούν κυρίως στην εξάπλωση του σχολικού δικτύου δημοτικής 
εκπαίδευσης, την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού και την στήριξη ενός περιορισμένου δικτύου 
μέσης γενικής εκπαίδευσης όπου κυριαρχούν οι κλασικές σπουδές,  ενώ η παραγωγή στηριζόταν 
κυρίως στο πρωτογενή τομέα.

Ως πρωτεύουσα άμεση πηγή άντλησης των πληροφοριών για την αποτύπωση της δομής της 
εκπαίδευσης και των δεδομένων της οικονομίας θα χρησιμοποιηθεί βασικά το αρχείο της 
Χριστιανικής Δημογεροντίας Λασιθίου. Ως δευτερεύουσες πηγές θα αξιοποιηθούν οι εφημερίδες 
«Μίνως» και «Ηράκλειον» του Ηρακλείου καθώς και η υπάρχουσα σχετική βοηθητική 
βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος της εργασίας.

Στην έρευνά μας κάνουμε εκτεταμένη χρήση της Ιστορικής–Συγκριτικής Ανάλυσης (Ι.Σ.Α.), 
η οποία στοχεύει στην κατανόηση, την εξήγηση και την ερμηνεία (Καζαμίας, 2003). Η μελέτη μας 
υιοθετεί, επίσης, ως επίπεδα ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής το γεωπολιτικό, το
οικονομικό, το πολιτικό, το κοινωνικό, το ιδεολογικό και το εκπαιδευτικό (Μπουζάκης, 2002).

Μια ενδιαφέρουσα ερμηνευτική προσέγγιση για το ασύμπτωτο της σχέσης μεταξύ ΤΕΕ και 
οικονομίας στην χώρα μας είναι εκείνη που προσπαθεί να εξηγήσει τις αδυναμίες της ΤΕΕ μέσα 
από το πρίσμα της «κυρίαρχης κουλτούρας» που χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη αφοσίωση στην 
εκπαίδευση, ως παράγοντα δύναμης για την ατομική και την κοινωνική ανάπτυξη.

2 Τα πραγματολογικά δεδομένα και η ερμηνεία τους
2.1 Η επανάσταση του 1866-O Οργανικός Νόμος και η ίδρυση γυμνασιακής τάξης στην 

Νεάπολη

Οι μεταρρυθμίσεις του Οργανικού Νόμου το 1868, παρά το γεγονός ότι δεν προώθησαν 
πάντοτε ριζοσπαστικά μέτρα, προκάλεσαν στο νησί μια πρωτοφανή για την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία ρήξη με την παράδοση. Έννοιες που είχαν εισαγάγει στην Αυτοκρατορία οι 
διανοούμενες ελίτ των βαλκανικών λαών, όπως η ανεξιθρησκία, η έννοια του πολίτη κ.λ.π.
χρησιμοποιούνταν τώρα από την ίδια την οθωμανική εξουσία (Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου, 1984).

Η εκπαίδευση, στο πλαίσιο της πληθώρας των θέσεων που δημιούργησε ο Οργανικός Νόμος, 
αποβλέποντας στον σχηματισμό ενός συμπαγούς κυβερνητικού κόμματος, στην χαλάρωση του 
αγώνα και στον προσεταιρισμό των τοπικών επιρροών, καθώς συνδέθηκε με τις διαδικασίες 
κοινωνικής αναπαραγωγής, αντί να αναπτύξει μια σχετική αυτονομία μετατράπηκε αμέσως σε 
χώρο άμεσα εξαρτημένο από την τοπική πολιτική σφαίρα. 

Στο Διαμέρισμα του Λασιθίου σημαντική, επιπλέον, ώθηση στην ανάπτυξη της 
εκπαίδευσης δόθηκε όταν ο Κωστής Αδοσίδης Πασάς ανάλαβε πρώτος χριστιανός Διοικητής 
Λασιθίου, εγκαταστάθηκε στο «Καινούργιο Χωριό» δίνοντάς του τον χαρακτήρα της πόλης και τη 
μετονομασία «Νεάπολη». Η επέκταση του σχολικού δικτύου υπήρξε τότε ταχύτατη επειδή 
εκτιμήθηκε ότι η δημιουργία εγγράμματου περιβάλλοντος θα διευκόλυνε την ένταξη των ατόμων 
στο γραπτό δίκτυο επικοινωνίας και μάθησης. Η ένταξη αυτή ήταν αναγκαία για την μετάβαση σε 
μια συγκροτημένη κοινωνική και πολιτική δομή. Με βάση τις χρηματοδοτήσεις των 
μοναστηριακών προσόδων συστάθηκε από την Δημογεροντία, το έτος 1876, η πρώτη γυμνασιακή 
τάξη προσαρτημένη στο Σχολαρχείο της πόλης.

2.2 Η περίοδος μετά τη Σύμβαση της Χαλέπας

Στην πορεία του χρόνου, όμως, ο Οργανικός Νόμος σύντομα έπαψε να ισχύει ουσιαστικά 
καθώς καταπατούνταν συστηματικά τα κυριότερα άρθρα του (Παλούκης, 1998). Στο πλαίσιο αυτό, 
ο τοπικός χριστιανικός πληθυσμός επαναστάτησε και πάλι το έτος 1877 και ο Σουλτάνος 
υποχρεώθηκε στην «Σύμβαση της Χαλέπας» η οποία έθεσε τις βάσεις για την ημιαυτονομία του 
νησιού και την σύσταση ενός κεντρικού κρατικού μορφώματος το οποίο θα αναλάμβανε με 
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δραστήριο πια τρόπο την διαχείριση σημαντικών ζητημάτων τα οποία μέχρι τότε ήταν στα χέρια 
αυτοδιοικούμενων τοπικών οργανισμών, όπως τα δημόσια έργα, η εκπαίδευση κ.λ.π.

2.2.1 Πρώτος εκπαιδευτικός Νόμος

Σ’ αυτό το πλαίσιο η Γενική Διοίκηση Κρήτης εισήγαγε το έτος 1881 στη Βουλή 
«Νομοσχέδιον περί Δημοσίας Εκπαιδεύσεως» το οποίο περιόρισε σημαντικά τις σχετικές 
δικαιοδοσίες που είχαν μέχρι τότε οι Δημογεροντίες και οι Δήμοι. Το εκπαιδευτικό σύστημα 
διαρθρώθηκε από την κατώτερη και τη μέση εκπαίδευση. Στην κατώτερη εκπαίδευση ανήκαν τα 
Δημοτικά Σχολεία και τα Παρθεναγωγεία. Η Μέση Εκπαίδευση διαρθρώθηκε από τα τριτάξια 
Ελληνικά Σχολεία και τα Γυμνάσια. Έτσι ιδρύθηκε Γ΄ τάξη στο Γυμνάσιο Νεαπόλεως και λίγο 
αργότερα εξαγγέλθηκε η λειτουργία και της Δ΄ τάξης, κάτι που ουσιαστικά σήμαινε την σύσταση 
πλήρους Γυμνασίου. 

Με το εκπαιδευτικό νομοθέτημα του 1881 επιδιώχθηκε η εξάπλωση μιας παιδείας που θα 
αγκάλιαζε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στα Δημοτικά Σχολεία στα οποία 
εναποτέθηκε η υποχρέωση «αφ’ ενός μεν να προπαρασκευάζουσι ους δια την ανωτέραν εκπαίδευσιν 
προορισμένους μαθητάς, αφ’ ετέρου δε να μεταδίδουσιν εις άπασας τας κοινωνικάς στιβάδας τας δια 
τον πρακτικόν βίον και την εξάσκησιν όλων ανεξαιρέτως των επαγγελμάτων χρησιμωτάτας πρακτικάς 
γνώσεις». Με το Νόμο του 1881, και κάτω από την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του 
εκπαιδευτικού συστήματος, γενικεύτηκε επίσης και στην περιοχή του Λασιθίου η συνδιδακτική 
μέθοδος διδασκαλίας στα πλαίσια του «νέου διαφωτισμού» καθώς διαπαιδαγωγούσε πάνω στο 
έδαφος των δύο στοιχείων της εθνικής ταυτότητας: την κλασική αρχαιότητα και την ορθοδοξία
(Φραγκουδάκη, 1977).

Ο βασικός χαρακτήρας της οικονομίας στην περιοχή παρέμενε βέβαια μέχρι την περίοδο 
εκείνη βασικά αγροτικός οριοθετημένος από μια πολυάριθμη αγροτική τάξη. Ωστόσο, πολλοί 
χριστιανοί είχαν αρχίσει να ασχολούνται με επαγγέλματα που άλλοτε ήταν προνόμιο μόνο των 
μουσουλμάνων καθώς οι τελευταίοι εγκατέλειπαν τις εστίες τους και μεγάλα τμήματα της 
περιουσίας τους περιήρχοντο στους χριστιανούς (Ανδριώτης, 2007). Χριστιανοί βιομήχανοι, 
έμποροι, δημόσιοι υπάλληλοι, ναυτικοί κ.λ.π. συνιστούσαν τα νέα ανερχόμενα κοινωνικά 
στρώματα. Οι μεταβολές αυτές στις παραγωγικές σχέσεις προκάλεσαν την ανατροπή των ως τότε 
καθιερωμένων κοινωνικών σχέσεων, δηλαδή διαφοροποίησαν τον χαρακτήρα της κοινωνίας και 
δημιούργησαν μια νέα συνείδηση και μια νέα ιδεολογία. 

Τα νέα ανερχόμενα κοινωνικά στρώματα που συγκροτούσαν τον κυρίαρχο αυτό κοινωνικό και 
πολιτικό χώρο της εποχής δεν μπορούσαν να εξελιχθούν περαιτέρω με ένα εκπαιδευτικό σύστημα 
που άφηνε το μέγιστο τμήμα του πληθυσμού ουσιαστικά αγράμματο και εθνικά απαίδευτο. Από την 
άλλη μεριά, όμως, απαίτησαν από το σύστημα αυτό μια τέτοια οργάνωση που να υπηρετεί και τις 
δικές τους ανάγκες αναπαραγωγής. Έτσι, η σημαντικότερη από τις ρυθμίσεις επιλογής υπήρξε η 
πρόβλεψη του εκπαιδευτικού Νόμου του 1881 αναφορικά με την διάρθρωση της τυπικής δομής του 
σχολικού συστήματος για θεσμοθέτηση της λειτουργίας όχι μόνο των Δημοτικών Σχολείων αλλά 
και του Ελληνικού Σχολείου καθώς και του Γυμνασίου. Η καθολική, λοιπόν, φοίτηση έπρεπε να 
προσφέρεται συστηματικά από ένα εκτεταμένο δίκτυο δημοτικών σχολείων. Προκειμένου, όμως, 
να μην ευνοείται ο παρασιτισμός και η αποστροφή από την παραγωγική εργασία και προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η αποτροπή «από των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως του μεγάλου πλήθους των 
μαθητών, οίτινες παρασύρονται εις αυτά χωρίς ούτε πρέπον, ούτε αναγκαίον, ούτε χρήσιμον να είναι 
εις αυτούς ούτε εις την κοινωνίαν», αναβαθμίστηκε το Ελληνικό Σχολείο ως ενδιάμεση βαθμίδα 
ανάμεσα στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Για τα μεσοαστικά στρώματα η φοίτηση στο Ελληνικό 
Σχολείο και το Γυμνάσιο κρίθηκε ότι θα έπρεπε να είναι ελεγχόμενη οδηγώντας στην αναπαραγωγή 
των στρωμάτων αυτών στην βάση μιας κάπως αυστηρής κοινωνικο-επαγγελματικής και τοπικής 
διαδοχής. Ανάμεσα στα τρία αυτά σχολεία θεσμοθετήθηκαν εξετάσεις εμποδίζοντας την κάθετη 
εκπαιδευτική κινητικότητα των μαθητών (Τσουκαλάς, 1975).
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πλήρους Γυμνασίου. 

Με το εκπαιδευτικό νομοθέτημα του 1881 επιδιώχθηκε η εξάπλωση μιας παιδείας που θα 
αγκάλιαζε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στα Δημοτικά Σχολεία στα οποία 
εναποτέθηκε η υποχρέωση «αφ’ ενός μεν να προπαρασκευάζουσι ους δια την ανωτέραν εκπαίδευσιν 
προορισμένους μαθητάς, αφ’ ετέρου δε να μεταδίδουσιν εις άπασας τας κοινωνικάς στιβάδας τας δια 
τον πρακτικόν βίον και την εξάσκησιν όλων ανεξαιρέτως των επαγγελμάτων χρησιμωτάτας πρακτικάς 
γνώσεις». Με το Νόμο του 1881, και κάτω από την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του 
εκπαιδευτικού συστήματος, γενικεύτηκε επίσης και στην περιοχή του Λασιθίου η συνδιδακτική 
μέθοδος διδασκαλίας στα πλαίσια του «νέου διαφωτισμού» καθώς διαπαιδαγωγούσε πάνω στο 
έδαφος των δύο στοιχείων της εθνικής ταυτότητας: την κλασική αρχαιότητα και την ορθοδοξία
(Φραγκουδάκη, 1977).

Ο βασικός χαρακτήρας της οικονομίας στην περιοχή παρέμενε βέβαια μέχρι την περίοδο 
εκείνη βασικά αγροτικός οριοθετημένος από μια πολυάριθμη αγροτική τάξη. Ωστόσο, πολλοί 
χριστιανοί είχαν αρχίσει να ασχολούνται με επαγγέλματα που άλλοτε ήταν προνόμιο μόνο των 
μουσουλμάνων καθώς οι τελευταίοι εγκατέλειπαν τις εστίες τους και μεγάλα τμήματα της 
περιουσίας τους περιήρχοντο στους χριστιανούς (Ανδριώτης, 2007). Χριστιανοί βιομήχανοι, 
έμποροι, δημόσιοι υπάλληλοι, ναυτικοί κ.λ.π. συνιστούσαν τα νέα ανερχόμενα κοινωνικά 
στρώματα. Οι μεταβολές αυτές στις παραγωγικές σχέσεις προκάλεσαν την ανατροπή των ως τότε 
καθιερωμένων κοινωνικών σχέσεων, δηλαδή διαφοροποίησαν τον χαρακτήρα της κοινωνίας και 
δημιούργησαν μια νέα συνείδηση και μια νέα ιδεολογία. 

Τα νέα ανερχόμενα κοινωνικά στρώματα που συγκροτούσαν τον κυρίαρχο αυτό κοινωνικό και 
πολιτικό χώρο της εποχής δεν μπορούσαν να εξελιχθούν περαιτέρω με ένα εκπαιδευτικό σύστημα 
που άφηνε το μέγιστο τμήμα του πληθυσμού ουσιαστικά αγράμματο και εθνικά απαίδευτο. Από την 
άλλη μεριά, όμως, απαίτησαν από το σύστημα αυτό μια τέτοια οργάνωση που να υπηρετεί και τις 
δικές τους ανάγκες αναπαραγωγής. Έτσι, η σημαντικότερη από τις ρυθμίσεις επιλογής υπήρξε η 
πρόβλεψη του εκπαιδευτικού Νόμου του 1881 αναφορικά με την διάρθρωση της τυπικής δομής του 
σχολικού συστήματος για θεσμοθέτηση της λειτουργίας όχι μόνο των Δημοτικών Σχολείων αλλά 
και του Ελληνικού Σχολείου καθώς και του Γυμνασίου. Η καθολική, λοιπόν, φοίτηση έπρεπε να 
προσφέρεται συστηματικά από ένα εκτεταμένο δίκτυο δημοτικών σχολείων. Προκειμένου, όμως, 
να μην ευνοείται ο παρασιτισμός και η αποστροφή από την παραγωγική εργασία και προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η αποτροπή «από των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως του μεγάλου πλήθους των 
μαθητών, οίτινες παρασύρονται εις αυτά χωρίς ούτε πρέπον, ούτε αναγκαίον, ούτε χρήσιμον να είναι 
εις αυτούς ούτε εις την κοινωνίαν», αναβαθμίστηκε το Ελληνικό Σχολείο ως ενδιάμεση βαθμίδα 
ανάμεσα στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Για τα μεσοαστικά στρώματα η φοίτηση στο Ελληνικό 
Σχολείο και το Γυμνάσιο κρίθηκε ότι θα έπρεπε να είναι ελεγχόμενη οδηγώντας στην αναπαραγωγή 
των στρωμάτων αυτών στην βάση μιας κάπως αυστηρής κοινωνικο-επαγγελματικής και τοπικής 
διαδοχής. Ανάμεσα στα τρία αυτά σχολεία θεσμοθετήθηκαν εξετάσεις εμποδίζοντας την κάθετη 
εκπαιδευτική κινητικότητα των μαθητών (Τσουκαλάς, 1975).

2.3 Η περίοδος μετά την επανάσταση του 1889

Όμως, η υποπαραγωγικότητα της Κρητικής γης, η αποτυχημένη απόπειρα αλλαγής στον 
τρόπο είσπραξης της δεκάτης, η υπέρογκη για τα δεδομένα της Κρήτης αύξηση των δαπανών με 
αφορμή την καλή χρονιά του 1884 και η δυσανάλογη μικρή αύξηση των εσόδων είχαν αποφέρει 
μεγάλα ελλείμματα το 1885 και οι κομματικές αντιπαραθέσεις ήταν μια από τις βασικότερες αιτίες 
που οδήγησαν στην αποτυχημένη επανάσταση του 1889, στην ανάκληση του Χάρτη της Χαλέπας, 
στην κήρυξη στρατιωτικού νόμου και στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης.

2.3.1 Ο εκπαιδευτικός νόμος του 1889

Καθώς, λοιπόν, τα πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα με βάση τα οποία είχε συνταχθεί ο 
εκπαιδευτικός νόμος του 1881 είχαν μεταβληθεί σημαντικά, ακολούθησε, το 1889, μια δεύτερη 
νομοθετική παρέμβαση στο χώρο της εκπαίδευσης. Στην εκπαίδευση ο λόγος της αλλαγής 
συμπυκνωνόταν τώρα στην παιδαγωγική ανανέωση του σχολείου και στην σύνδεσή του με την 
οικονομία στον χώρο της οποίας σημειώνονταν σοβαρές ανακατατάξεις (Αρχοντάκης, 2007).
Άρχισαν σταδιακά να αναπτύσσονται οικονομικές δυνάμεις οι οποίες ασφυκτιούσαν σε ένα 
παρωχημένο θεσμικό, ιδεολογικό και πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο. Έτσι άρχισαν να εντοπίζονται 
τάσεις οικονομικής ανάπτυξης με διαφορετικούς προσανατολισμούς και διαφορετικούς ρυθμούς 
που έβρισκαν όμως εμπόδια στο θεσμικό πλαίσιο και στη δομή του Οθωμανικού Κράτους. Στον 
πολιτικό αγώνα έλαβε τότε θέσεις και ένα νέο εκσυγχρονιστικό αστικό στρώμα που διεκδικούσε το 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον κρατικό μηχανισμό προκειμένου να προωθήσει το εκσυγχρονιστικό 
του ιδανικό μέσα σε πλαίσια ενός ενδιάθετου φιλελευθερισμού. Το εμπορευματικό κεφάλαιο, όμως, 
δεν μπορούσε από μόνο του να διαλύσει τις φεουδαρχικές σχέσεις παραγωγής (Αγιανόγλου, 1992).
Εθνική ιδεολογία, εθνικισμός, κρατικά εισοδήματα, μόνιμη σύγχυση των εξουσιών και υπαγωγή 
της ιδιωτικής κοινωνίας στο έλεγχο της πολιτικής και κομματικής γραφειοκρατίας ήταν οι κύριοι 
άξονες γύρω από τους οποίους περιστρεφόταν ο χώρος της αντίδρασης στον εξαστισμό των δομών. 
Έτσι, η πορεία της θεσμικής μεταβολής εξέφραζε κάθε φορά τη δύναμη ή την αδυναμία των δύο 
αυτών χώρων. Καθώς, όμως, την περίοδο εκείνη το εκσυγχρονιστικό στρώμα δεν ήταν ιδιαίτερα 
δυναμικό και πληθωρικό ώστε να συντελέσει στην εγκαθίδρυση μιας ισχυρής κοινωνίας των 
πολιτών, οι δομές της κοινωνίας δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν ουσιαστικές εκπαιδευτικές 
πρωτοβουλίες (Πυργιωτάκης, 2001). Η ενδυνάμωση του συντηρητικού κοινωνικού στρώματος 
εξύψωνε τη σημασία των κομματικών και συντεχνιακών δικτύων σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
συρρικνώνονται και να υποβαθμίζονται όλοι οι δυναμικοί παράγοντες της αγοράς: «η έλλειψις του 
βιομηχανικού κεφαλαίου είχε μεγάλας συνεπείας. Ο αστισμός ήταν μονόπλευρος. Ως εκ τούτου, αι 
μορφαί του κοινωνικού και πολιτικού βίου ευρίσκονται ακόμη υπό την επίδρασιν των παλαιών 
αντιλήψεων και αντιδρούν εις κάθε νεωτερισμόν και εις κάθε μεταβολήν» (Κορδάτος, 1972).

Η παραπάνω πολιτική τροχιά υπήρξε αποφασιστική για την διαιώνιση της κρίσης και του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, οι αποφάσεις που αφορούσαν την εκπαίδευση λαμβάνονταν στο 
πολιτικό πεδίο δύναμης και όχι στο οικονομικό (Μπουζάκης, 1994). Αυτή η απόσταση ανάμεσα στο 
«οικονομικό γίγνεσθαι από τη μια και στην ιδεολογία του παραδοσιακού κράτους» από την άλλη 
καθήλωνε την εκπαίδευση σε μια κατάσταση υπολειτουργίας, στεγανά προστατευμένη από την 
παραδοσιακή ιδεολογία και τα σύμβολά της (Δημαράς, 1973). Ο απόλυτα θεωρητικός 
προσανατολισμός των σπουδών παραμέριζε κάθε ενδιαφέρον για οργάνωση της ΤΕΕ, η οποία ως 
παράλληλος εκπαιδευτικός κλάδος συστηματικών σπουδών ήταν ανύπαρκτος. Παρ’ όλα αυτά, με 
την πάροδο του χρόνου όλο και περισσότεροι συμφωνούσαν ότι για το κράτος το ζήτημα της 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ως συνέχεια ή και προϋπόθεση της κοινωνικής μεταρρύθμισης, 
σχετιζόταν με την εγκαθίδρυση ενός νέου πλαισίου που θα τοποθετούσε την εκπαίδευση κάτω από 
τις ανάγκες της οικονομίας. Η εφημερίδα «Ηράκλειον» σχολίασε ότι «…βελτίωσιν εις τα της 
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εκπαιδεύσεως λέγοντες δεν εννοούμεν νυν τελειοτέραν και ακριβεστέραν εκτέλεσιν του καθιερωμένου 
προγράμματος εν τοις ημετ. Σχολείοις, αλλά μεταρρύθμισιν και δη ριζικήν μεταρρύθμισιν αυτού, ήτοι 
μετατροπήν του όλου εκπαιδευτικού ημών συστήματος επί το πρακτικώτερον…».

Έτσι, ένας νέος Εκπαιδευτικός Νόμος προσπάθησε το 1889 να «συμπληρώση τα εν τω 
κανονισμώ της παιδείας χάσματα». Επρόκειτο, όμως, για μια ακόμη παρέμβαση στο χώρο της 
εκπαίδευσης, η οποία πολύ λίγο επηρέασε τις βασικές σχολικές δομές και ακόμη λιγότερο, έδειξε 
να επιθυμεί οποιαδήποτε ανατροπή τους. Εξαντλήθηκε στην νομιμοποίηση και τυποποίηση των 
γνωστών σχολικών λειτουργικών προτύπων με αποτέλεσμα όχι μόνο την διαιώνισή τους αλλά και 
την ενδυνάμωσή τους σε διαμερισματικό επίπεδο. 

2.3.2 Το Γυμναστικό Ζήτημα

Λίγο αργότερα, ο χειρισμός των εκπαιδευτικών πραγμάτων σε τοπικό επίπεδο, αναφορικά 
με την συνέχιση ή την αναστολή λειτουργίας του «φιλολογικού» Γυμνασίου της Νεάπολης έφερε 
στην επιφάνεια όλη εκείνη την ποικιλία των τάσεων και των αντιθέσεων που ανέκυπταν στο χώρο 
του σχολείου, οι οποίες ταυτόχρονα προεκτείνονταν και στο χώρο της πολιτικής ιδεολογίας και οι 
οποίες είναι απολύτως διαφωτιστικές για τη μελέτη των συγκρούσεων που υπήρχαν στην τοπική 
κοινωνία οι οποίες άλλοτε βρίσκονταν σε ύπνωση και άλλοτε σε κατάσταση μεγεθυνόμενης 
όξυνσης.

Στην περίπτωση της σύγκρουσης για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας του Γυμνασίου 
εντοπίζουμε από τη μια μεριά εκείνους που επιδίωκαν τη συνέχιση της λειτουργίας του Γυμνασίου 
εις βάρος της δημοτικής εκπαίδευσης που κάλυπτε τον συνολικό σχεδόν πληθυσμό και οι οποίοι 
ασφαλώς πίστευαν ότι δεν απαιτούνταν μια συνολική αναδιοργάνωση του εσωτερικού κοινωνικού 
χώρου. Από την άλλη υπήρχαν οι πολέμιοι της συνέχισης της λειτουργίας του Γυμνασίου εις βάρος 
της Δημοτικής Εκπαίδευσης οι οποίοι θεωρούσαν ότι μια πρακτική σχολή θα μπορούσε να τους 
προσφέρει τα τεχνικά και ιδεολογικά προαπαιτούμενα που ήταν αντικειμενικά αναγκαία για την 
οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη. 

Η διαμάχη για την συνέχιση ή μη της λειτουργίας του Γυμνασίου ξεκίνησε στις 10 
Αυγούστου 1891 όταν η Δημογεροντία πρότεινε στην Τμηματική Εφορεία, λόγω οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετώπιζε, «να διακοπή προσωρινώς η λειτουργία του Γυμνασίου μέχρι 
βελτιώσεως της κατωτέρας παιδείας». Αξιοσημείωτες είναι οι απόψεις του τότε Επισκόπου Πέτρας 
ο οποίος σε συνέντευξή του τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της αναστολής λειτουργίας του Γυμνασίου. Για 
το μέλλον ο Επίσκοπος πίστευε ότι μια εμπορική σχολή «εν η προς τοις εμπορικοίς μαθήμασι να 
διδάσκονται και 2-3 ξέναι γλώσσαι θ’ απέβαινε επ’ ωφελείας πρόξενος εν τω τόπω ή το φιλολογικόν 
γυμνάσιον».

Οι διαμάχες γύρω από την εκπαίδευση εντείνονταν όλο και περισσότερο σε συνάρτηση με 
την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, η οποία, ας σημειωθεί, υπήρξε ταχύτατη σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Όμως, το κοινωνικό σώμα εξακολουθούσε να υπολειτουργεί. Αυτό είχε σαν 
συνέπεια την ανάπτυξη ενός παθολογικού, αντιπαραγωγικού μικροαστισμού, ο οποίος 
εκδηλωνόταν σε όλα τα επίπεδα. Δεν πραγματοποιούνταν το απαραίτητο αστικού τύπου ρήγμα με 
την έννοια την αυστηρή του όρου, αλλά εμφανιζόταν μια βραδύτατη μετεξέλιξη, που επέτρεπε 
απλώς σε ορισμένα μικροαστικά στοιχεία να πληθύνονται, κάτι όμως το οποίο οπωσδήποτε δεν 
συναρτούνταν με θεμελιακό κοινωνικό μετασχηματισμό. Έτσι, και η εκπαίδευση όπως ήταν 
οργανωμένη έγινε και εκείνη στοιχείο κοινωνικής δυσλειτουργίας που οδηγούσε στη δημιουργία 
εξωπαραγωγικών στρωμάτων, άμεσα εξαρτημένων από το πελατειακό σύστημα. Μέσα στο πλαίσιο 
αυτό, διατυπωνόταν συνεχώς αιτήματα που αφορούσαν την ουσία των σπουδών και ζητούσαν όχι 
«την τελειοτέραν και ακριβεστέραν εκτέλεσιν του καθιερωμένου προγράμματος εν τοις ημετ. 
Σχολείοις, αλλά μεταρρύθμισιν και δη ριζικήν μεταρρύθμισιν αυτού» ώστε «να καταστή η Δημοτική 
εκπαίδευσις αυτοτελής και ανεξάρτητος. Το πρόγραμμα αυτής να γίνη πλουσιώτερον εις πρακτικάς 
γνώσεις και πτωχότερον εις γραμματικούς κανόνας…Εν τοις δημοτικοίς σχολείοις να διδάσκηται 
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προσφέρει τα τεχνικά και ιδεολογικά προαπαιτούμενα που ήταν αντικειμενικά αναγκαία για την 
οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη. 

Η διαμάχη για την συνέχιση ή μη της λειτουργίας του Γυμνασίου ξεκίνησε στις 10 
Αυγούστου 1891 όταν η Δημογεροντία πρότεινε στην Τμηματική Εφορεία, λόγω οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετώπιζε, «να διακοπή προσωρινώς η λειτουργία του Γυμνασίου μέχρι 
βελτιώσεως της κατωτέρας παιδείας». Αξιοσημείωτες είναι οι απόψεις του τότε Επισκόπου Πέτρας 
ο οποίος σε συνέντευξή του τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της αναστολής λειτουργίας του Γυμνασίου. Για 
το μέλλον ο Επίσκοπος πίστευε ότι μια εμπορική σχολή «εν η προς τοις εμπορικοίς μαθήμασι να 
διδάσκονται και 2-3 ξέναι γλώσσαι θ’ απέβαινε επ’ ωφελείας πρόξενος εν τω τόπω ή το φιλολογικόν 
γυμνάσιον».

Οι διαμάχες γύρω από την εκπαίδευση εντείνονταν όλο και περισσότερο σε συνάρτηση με 
την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, η οποία, ας σημειωθεί, υπήρξε ταχύτατη σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Όμως, το κοινωνικό σώμα εξακολουθούσε να υπολειτουργεί. Αυτό είχε σαν 
συνέπεια την ανάπτυξη ενός παθολογικού, αντιπαραγωγικού μικροαστισμού, ο οποίος 
εκδηλωνόταν σε όλα τα επίπεδα. Δεν πραγματοποιούνταν το απαραίτητο αστικού τύπου ρήγμα με 
την έννοια την αυστηρή του όρου, αλλά εμφανιζόταν μια βραδύτατη μετεξέλιξη, που επέτρεπε 
απλώς σε ορισμένα μικροαστικά στοιχεία να πληθύνονται, κάτι όμως το οποίο οπωσδήποτε δεν 
συναρτούνταν με θεμελιακό κοινωνικό μετασχηματισμό. Έτσι, και η εκπαίδευση όπως ήταν 
οργανωμένη έγινε και εκείνη στοιχείο κοινωνικής δυσλειτουργίας που οδηγούσε στη δημιουργία 
εξωπαραγωγικών στρωμάτων, άμεσα εξαρτημένων από το πελατειακό σύστημα. Μέσα στο πλαίσιο 
αυτό, διατυπωνόταν συνεχώς αιτήματα που αφορούσαν την ουσία των σπουδών και ζητούσαν όχι 
«την τελειοτέραν και ακριβεστέραν εκτέλεσιν του καθιερωμένου προγράμματος εν τοις ημετ. 
Σχολείοις, αλλά μεταρρύθμισιν και δη ριζικήν μεταρρύθμισιν αυτού» ώστε «να καταστή η Δημοτική 
εκπαίδευσις αυτοτελής και ανεξάρτητος. Το πρόγραμμα αυτής να γίνη πλουσιώτερον εις πρακτικάς 
γνώσεις και πτωχότερον εις γραμματικούς κανόνας…Εν τοις δημοτικοίς σχολείοις να διδάσκηται 

μόνον η νέα Ελληνική…να περιορισθή μεγάλως ο αριθμός των φιλολογικών γυμνασίων, να ιδρυθή 
σχολή εμπορική … να ιδρυθή γεωργική σχολή και πλείονες γεωργικοί σταθμοί εν οις διδάσκωνται 
εμπράκτως οι γεωργοί τα α προς βελτίωσιν και προαγωγήν του έργου των συντείνονα ».

Σε άρθρο του ο Βορεάδης ανέφερε ότι: «η μεγαλυτέρα απαίτησις, την οποίαν έχομεν από τα 
σχολεία, είνε να διδάξωσι ταύτα γράμματα εις τα τέκνα μας, τα οποία να χρησιμεύσουν εις αυτά ως 
βιοποριστικόν επάγγελμα… Εάν δε νομίζωμεν, ότι δύνανται τα σχολεία μας, όπως είνε κατηρτισμένα 
να παρέχωσιν εις τα τέκνα μας και τα αναγκαία εις την γεωργίαν, τας τέχνας, το εμπόριο και εν γένει 
τον πρακτικόν βίον εφόδια, πλανώμεθα οικτρώς [...] σκοπός κυριώτατος των σχολείων μας είνε των 
μεν δημοτικών να παρασκευάζωσι μαθητάς δια τα Ελληνικά Σχολεία, των δε Ελληνικών να 
παρασκευάζωσι τοιούτους δια τα Γυμνάσια και των Γυμνασίων τέλος σκοπός είνε να απολύωσι 
μαθητάς δυναμένους να φοιτήσωσιν εις το Πανεπιστήμιον». Μιλώντας εξάλλου κατά την έναρξιν 
των εξετάσεων του Κρητικού Γυμνασίου, ο Γυμνασιάρχης Αντ. Μιχελιδάκης ανέφερε μεταξύ 
άλλων ότι «… Ημείς εις την τετριμμένην και πεπατημένη οδόν ακολουθούντες αρκούμεθα να 
διδάσκωμεν τους νέους λέξεις και φράσεις και θεωρίας διαστρέφοντας την εύκαμπτον αυτών 
διάννοιαν δι’ ορισμών ακαταλήπτων και πληρούντες τον εγκέφαλον αυτών γνώσεων αι οποίαι εν τω 
πρακτικώ βίω ουδαμώς θα φανώσιν ωφέλιμοι εις αυτούς…» .

2.4 Η επανάσταση του 1896

Τις σχεδιαζόμενες, όμως, ριζικές παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης πρόλαβε η 
επανάσταση του 1896. Το έτος 1898, η ένταση του ριζοσπαστικού και επαναστατικού 
φιλελευθερισμού δημιούργησε ένα νέο ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο μέσα σε έναν 
κοινωνικό ιστό ευαίσθητο, λόγω της οικονομικής κρίσης, απέναντι σε κάθε επαναστατικό και 
εθνοτικό κίνημα (Παπαδάκις, 1934). Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, καθώς μια ακόμη επανάσταση είχε 
γενικευτεί σε ολόκληρη την Κρήτη η επέμβαση των Μεγάλων δυνάμεων κατέληξε τελικά στην 
απόφαση των Ευρωπαίων ναυάρχων να κηρύξουν την αυτονομία του νησιού. Αμέσως τότε, άρχισε 
να οργανώνεται επίσημα η νεοσύστατη Κρητική Πολιτεία. 

Οι κοινωνικές, πολιτικές, διοικητικές και πολιτειακές αλλαγές της περιόδου μετά το 1898 
και οι αναδιαρθρώσεις της οικονομίας ανέδειξαν τότε έντονα τη λειτουργική αλληλεξάρτηση 
μεταξύ της οικονομικής και της εκπαιδευτικής δομής, καθώς και τον εξωτερικό σκοπό της 
συγκεκριμένης αλληλεξάρτησης, ο οποίος, μέσα από την ανάγκη στήριξης και υποστήριξης της 
αποτελεσματικότητας του πεδίου παραγωγής, επιδίωκε την εξυπηρέτηση των αναγκών της 
κοινωνίας και την εγκατάσταση της κοινωνικής τάξης και σταθερότητας (Λάμνιας, 2001).

3 Συζήτηση επί των δεομένων- επίλογος

Γενικά, το φαινόμενο της ασύμπτωτης σχέσης ανάμεσα στην ΤΕΕ και την οικονομία
έχοντας μια ιστορική διάσταση, φαίνεται ότι οφειλόταν κυρίως σε μια οικονομική νοοτροπία 
ευκαιριακής μορφής και μεταπρατικού προσανατολισμού της ανάπτυξης του εμπορίου και σε μια 
ανάλογη πολιτική παρεμβατικότητα που εξυπηρετούσε τις επικρατούσες στάσεις των οικογενειών 
απέναντι στην εκπαίδευση (Τσουκαλάς, 1986). Οι τελευταίες επιδίωκαν με κάθε θυσία να 
σπουδάσουν τα παιδιά τους στη μέση γενική εκπαίδευση και στη συνέχεια, αν ήταν δυνατόν, στην 
τριτοβάθμια, ώστε να εξασφαλίσουν κοινωνική ανέλιξη και κοινωνικό κύρος. Πράγματι, στην 
τοπική κοινωνία της Κρήτης όπως και όλης της Ελλάδας το ασφαλέστερο εφαλτήριο για 
κοινωνική άνοδο, αλλά και για εξασφάλιση, ήταν η μετάβαση από την ύπαιθρο στις πόλεις και η 
απόκτηση, μέσα στις πόλεις, μιας θέσης στο δημόσιο τομέα ή στα άλλα μη χειρωνακτικά 
επαγγέλματα (Τσουκαλάς, 1975). Τις βλέψεις αυτές υποδαύλιζαν οι θέσεις που αφειδώς 
δημιουργούνταν στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες, ήδη από τον 19ο αιώνα, ήταν εντυπωσιακά 
διογκωμένες. Στην χώρα μας μία εξαιρετική συγκυρία παραγόντων οδήγησε στην ανάγκη πού είχε 
η μαζική ροή προς τη μικροαστική τάξη να ενεργοποιείται μέσω ειδικών μηχανισμών, έτσι ώστε ή 
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εκπαίδευση να καθίσταται ο παράγοντας κλειδί της διαδικασίας της διαγενεϊκής ανοδικής 
κινητικότητας. Έτσι δικαιολογείται ο μονοδιάστατος χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος, η 
ανυπαρξία δηλαδή, ενός δεύτερου σχολικού δικτύου (Ρηγοπούλου, 1998).

Οι προβληματισμοί στο πλαίσιο της γενικότερης εκπαίδευσης και ειδικότερα της ΤΕΕ, δεν 
έλειψαν ποτέ όπως διαπιστώσαμε ούτε και από τις εκτός των ορίων του νεοελληνικού κράτους 
ελληνικές περιοχές όπως η Κρήτη. Η λήψη μέτρων όχι μόνο για την καθολική μόρφωση του λαού
αλλά και για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε εξειδικευμένη γνώση κρίθηκε αναγκαία από πολύ 
νωρίς και ο προβληματισμός «περί γεωργικῆς,τεχνῶν καί ἐμπορίου» διαπιστώνεται στον τύπο της
εποχής και το αρχειακό υλικό. Παρ’ όλα αυτά, ο μεταφυτευμένος κλασικισμός, το φαναριώτικο 
πνεύμα της εποχής και η «αριστοκρατική» παιδεία με παράλληλη περιφρόνηση κάθε χειρωνακτικής 
εργασίας, αφού το γενικό σχολείο εθεωρείτο ως ο μόνος δρόμος κοινωνικής ανόδου, οδήγησαν και 
στην Κρήτη σε ένα δίκτυο γενικής εκπαίδευσης, που δεν ικανοποίησε τις κοινωνικές απαιτήσεις, 
όπως αυτές διαμορφώθηκαν κυρίως από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και εξής καθώς ένας
εντυπωσιακά αντιπαραγωγικός αστικός πληθυσμός, προβληματίζει ολοένα και περισσότερο
(Νούτσος, 1979). Εντωμεταξύ, οι πληθυσμιακές μεταβολές συντελούν στη δημιουργία νέων 
κοινωνικών και οικονομικών δομών, στην επέκταση της δραστηριότητας των ιδιωτών και πολλές 
φορές στη δημιουργία θεσμικών μεταβολών. Οι οικονομικές και κοινωνικές αυτές μεταβολές 
στρέφουν και πάλι την κοινή γνώμη προς το σχολείο με την πεποίθηση ότι αυτό με τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις μπορεί να στερεώσει και στη συνέχεια να προαγάγει τα νέα δεδομένα. Οι φωνές 
για την αναθεώρηση του όλου εκπαιδευτικού συστήματος πληθαίνουν. Κεντρικά αιτήματα είναι η 
καθολική στοιχειώδης εκπαίδευση, η στροφή του περιεχομένου της διδασκαλίας σε πρακτικότερες 
κατευθύνσεις και η προσαρμογή της εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της οικονομικής ανάπτυξης με 
την καθιέρωση συστήματος δημόσιας  «πρακτικής» εκπαίδευσης. 

Η παραπάνω μελέτη έδειξε ότι ιστορικά τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 
διαμορφώνονται βάσει εθνικών παραδόσεων και ιστορικο - πολιτιστικών εξελίξεων. Ο χαρακτήρας
τους είναι κυρίως εργαλειακός και συμβάλλουν στην επίτευξη συγκεκριμένων εθνικών, πολιτικών, 
οικονομικών, κοινωνικών, δημοκρατικών ή ατομικών επιδιώξεων. Για το λόγο αυτό αυτό, τόσο η 
ποιότητα όσο και οι αποδόσεις της ΤΕΕ εξαρτώνται από τις συνθήκες και τους συσχετισμούς που 
επικρατούν στην κοινωνία, όπου αυτή είναι ενταγμένη, καθώς και από το βαθμό στον οποίο η 
επαγγελματική εκπαίδευση επιτυγχάνει τους στόχους της. Τα μεταρρυθμιστικά μέτρα παίρνουν τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα τους στα πλαίσια της συγκεκριμένης πολιτικής συγκυρίας. Από τα παραπάνω 
γίνεται σαφές ότι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομία δεν αφορά μόνο τη συγχρονία αλλά 
έχει και μια ιστορική διάσταση. Η δυσκολία προσαρμογής και αναπροσαρμογής του ρόλου του 
σχολείου στις εξελίξεις του κοινωνικού γίγνεσθαι αποτελεί διαχρονικά το άλυτο πρόβλημα του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Ιακωβίδης, 1998). Οι ελλείψεις στις υποδομές και στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό της ΤΕΕ, η ανορθολογική οργάνωση της παραγωγής, αλλά και παλιές, 
βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις ενάντια στη δήθεν «υποδεέστερη χειρωνακτική εργασία», μαζί με 
βεβιασμένες και ελάχιστα πειστικές μεταρρυθμίσεις σ’ αυτό το πεδίο διατηρούν αυτήν την 
κατάσταση μέχρι σήμερα σχεδόν αμετάβλητη. 
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Περίληψη 

Οι Έλληνες μεταρρυθμιστές παιδαγωγοί, που έδρασαν τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα 
παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για την ιστορία της εκπαίδευσης, όσο και για τη σύγχρονη 
παιδαγωγική επιστήμη. Η αξιοποίηση του έργου τους και των γόνιμων ιδεών τους συνεχίζει να 
είναι επίκαιρη και σήμερα. Δίπλα στην καθαρώς επιστημονική προσέγγιση του έργου τους, 
βλέπουμε και την προβολή και χρήση των ονομάτων των γνωστών παιδαγωγών (με 
χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ρ. Ιμβριώτη) για καθαρά πολιτικούς λόγους. Οι εικόνες που 
προβάλλονται αποτελούν «προϊόντα κατασκευής» και όχι πορίσματα ενδελεχούς επιστημονικής 
έρευνας. Η έξαρση και η αφαίρεση πλευρών της ζωής και της δράσης των γνωστών 
μεταρρυθμιστών παιδαγωγών, όμως, δεν βοηθά στη διερεύνηση και αξιοποίηση του έργου τους, 
αλλά αντίθετα το συσκοτίζει. 

Λέξεις-κλειδιά: Ρόζα Ιμβριώτη, γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ιδεολογική 
κατασκευή.

1 Εισαγωγή

Στην ελληνική περίπτωση οι γνωστοί παιδαγωγοί που ασχολήθηκαν με την 
γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση (Αλ. Δελμούζος, Δ. Γληνός, Μ. Παπαμαύρος, Ρ. Ιμβριωτη, Κ. 
Σωτηρίου, Μ. Κουντουράς) συχνά βρέθηκαν «μπλεγμένοι» σε έντονες κοινωνικές και πολιτικές 
συγκρούσεις που αντανακλούσαν τις ευρύτερες προσπάθειες για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της
ελληνικής κοινωνίας. Είτε κάνουμε αναφορά στον αστικό εξορθρολογισμό, είτε στην πολύ 
ριζοσπαστικότερη πρόταση του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού, που θα προτείνει η αριστερά, οι 
μεταρρυθμιστές παιδαγωγοί βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση της αντιπαράθεσης, όχι μόνο σε 
επίπεδο επιστημονικού διαλόγου, αλλά και δικαστικών διώξεων, κοινωνικών συγκρούσεων και 
αντιδράσεων που δε δίστασαν να θίξουν την προσωπική τους ζωή, την τιμή και την υπόληψή τους. 
Οι διώξεις φτάνουν ως το επίπεδο της κατασυκοφάντησης και της υπόνοιας της ανηθικότητας, των 
απολύσεων και στην περίπτωση των αριστερών παιδαγωγών μεταρρυθμιστών στη φυλάκιση και 
την εξορία. Τα  Αθεϊκά του Βόλου, το ξήλωμα της μεταρρύθμισης του 1917, τα Μαρασλειακά, 
αποτελούν χαρακτηριστικούς σταθμούς των διώξεων που οργανώθηκαν εναντίον της 
γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του ελληνικού σχολείου και των μακροχρόνιων 
αντιστάσεων. Μόλις την περίοδο της μεταπολίτευσης, θα καθιερωθεί η δημοτική γλώσσα ως η 
μόνη γλώσσα της δημόσιας διοίκησης, ενώ η παιδεία, στις ουσιαστικές της πλευρές και λειτουργίες 
που περιέγραψαν οι μεταρρυθμιστές από τις αρχές του αιώνα θα συνεχίσει ως τις μέρες μας να 
είναι ο «μεγάλος ασθενής» της ελληνικής κοινωνίας.

Ο εκπαιδευτικός στοχασμός της εποχής μας, από την άλλη πλευρά, έχει αναγνωρίσει και 
αναδείξει το περιεχόμενο της σκέψης και το εύρος της προσφοράς των Ελλήνων μεταρρυθμιστών 
παιδαγωγών. Η αναγνώριση αυτή όμως έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι η ζώσα παράδοση 
και συνέχεια που οι μεταρρυθμιστές παιδαγωγοί προσπάθησαν να εμφυσήσουν στην ελληνική 
εκπαίδευση δεν ευοδώθηκε, αλλά ξηλώθηκε επανειλημμένα. Δεύτερον, ότι τα πεδία δύναμης που 

επενεργούν στο χώρο της παιδείας σήμερα (κράτος, διανοούμενοι, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί) 
εμπλέκουν τα ονόματα των γνωστών παιδαγωγών, τόσο στις άμεσα παιδαγωγικές τους θέσεις, όσο 
και στην ευρύτερη ιδεολογικοπολιτική τους συγκρότηση. 

Το τελευταίο σημείο θα απασχολήσει την ανακοίνωσή μας. Καταρχήν, η επιστημονική 
αξιοποίηση του στοχασμού των γνωστών Ελλήνων παιδαγωγών, από τη σύγχρονη έρευνα, είναι 
κάτι το φυσικό, καθώς οι κατηγορίες σκέψης τους, οι έννοιες και οι προβληματισμοί, που από τις 
αρχές κιόλας του 20ου αιώνα διατύπωσαν, βρίσκονται σε στενή συγγένεια και συνάφεια με τους 
σύγχρονους προβληματισμούς της παιδαγωγικής επιστήμης για τη μαθητική διαρροή, τη σχολική 
πράξη, το αναλυτικό πρόγραμμα, τον αναπαραγωγικό ρόλο του σχολείου κτλ. Αυτό δείχνει 
άλλωστε και τη σημασία τους και τον πρωτοπόρο ρόλο τους (ρόλο που ξεπερνά τα σύνορα της 
πατρίδας μας, αν αναλογιστούμε για παράδειγμα ότι ο Γληνός θεωρείται ένας από τους 100 
κορυφαίους παιδαγωγούς του 20ου αιώνα). Αντίστροφα, μπορούμε να αναρωτηθούμε ποιον 
εμπνέει σήμερα ο Κ. Κόντος, ο Γ. Χατζηδάκης, ο Ν. Εξαρχόπουλος, ο Σπ. Καλιάφας. Αυτή η 
επιστημονική ενασχόληση με το έργο και το στοχασμό των γνωστών Ελλήνων μεταρρυθμιστών 
παιδαγωγών είναι φυσικά θεμιτή και ο μόνος τρόπος να αξιοποιήσουμε το έργο τους και να 
υπηρετήσουμε την ελληνική εκπαίδευση. 

Διερευνώντας όμως, τη χρήση και την προβολή των ονομάτων των γνωστών παιδαγωγών, 
διαπιστώνουμε και το γεγονός της ιδεολογικής (και άρα όχι επιστημονικής) αξιοποίησής τους. 
Φυσικά δεν εννοούμε ότι μπορεί να υπάρξει μια αξιολογικά ουδέτερη «επιστημονική» προσέγγιση, 
και ότι ο κάθε παιδαγωγός δεν ξεκινά από κάποιες αξίες που διαπερνούν την επιστημονική του 
συγκρότηση και τα ερευνητικά του ερωτήματα. Εννοούμε, όμως το γεγονός ότι μπορούμε να 
ανιχνεύσουμε σήμερα την προβολή του έργου και της προσωπικότητας των γνωστών παιδαγωγών, 
μέσα από την αποσιώπηση, στρέβλωση, έξαρση ή αφαίρεση των πλευρών της ζωής τους, (μια 
προβολή που θυμίζει την κλίνη του Προκρούστη και όχι την επιστημονική έρευνα), ώστε να 
ταιριάζουν με τις μερικές, συγκαιρινές μας ιδεολογικοπολιτικές τοποθετήσεις και όχι με την 
ανίχνευση της αντιθετικής, βασανιστικής και πραγματικής πορείας της σκέψης και πράξης των
υποκειμένων της γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 

Πιστεύουμε ότι αυτή η όψη (η παράπλευρη) του έργου και της διερεύνησης της 
γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης δεν έχει απασχολήσει συστηματικά τη σύγχρονη ιστορική 
έρευνα. Στην παρούσα ανακοίνωσή μας θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε την περίπτωση της 
γνωστής παιδαγωγού Ρόζας Ιμβριώτη, και έναν τρόπο προβολής του έργου της, που απέχει από την 
ιστορική αλήθεια και προτάσσει μια εικόνα κατασκευασμένη και άρα ψευδή και ανίκανη να παίξει 
ένα ρόλο στα βασανιστικά ερωτήματα του σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε τους μηχανισμούς 
και τις συγκυρίες που οδήγησαν και επέτρεψαν την προβολή της Ρόζας Ιμβριώτη ως «κόκκινης 
δασκάλας» με παγιωμένες και σταθερές θέσεις για τα γλωσσικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς 
και για τις γυναικείες διεκδικήσεις.

Σχετικά με αυτή τη θεματική, που αφορά τη σχέση της Ρ. Ιμβριώτη με το ΚΚΕ και την 
ανάδειξή της από κάποια χρονική στιγμή και μετά σε εξιδανικευμένη μορφή, από τον κομματικό 
μηχανισμό πρέπει να πούμε πως η ανάδειξη της Ρ. Ιμβριώτη ως «κόκκινης δασκάλας», «κόκκινης 
Ρόζας» κτλ., αποτελεί μια κατασκευή, που αποσιωπά ή εξαίρει κάποιες πλευρές της βιογραφίας 
της. Η προβολή της μέσα από συμπόσια, ανακοινώσεις, άρθρα στον κομματικό τύπο από στελέχη 
του ΚΜΕ κτλ., αρχίζει ουσιαστικά μετά τη νομιμοποίηση της αριστεράς, το 1974 και συνεχίζεται 
και μετά το θάνατό της, το 1977. Ενδεικτικά είναι τα κείμενα που δημοσιεύτηκαν: «Η δική μας, 
μοναδική Ρόζα», «Η κόκκινη δασκάλα» κτλ. (Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών και Φίλων της 
ΕΠΟΝ, 2001: 139 – 141, 143 – 148).

Φυσικά μια τέτοια εικόνα, που θέλει να δράσει προπαγανδιστικά, αφήνει στο σκοτάδι άλλες 
πλευρές της δράσης της Ρ. Ιμβριώτη και πολλούς προβληματισμούς που ανέπτυξε στη διάρκεια της 
ζωής της και αφορούν την παιδεία ή και το φεμινισμό. Πριν όμως στρέψουμε την προσοχή μας στο 
θέμα μας καθ’ εαυτό, ας δούμε κάποια βασικά σημεία από τη βιογραφία της γνωστής παιδαγωγού.
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2. Βασικά βιογραφικά στοιχεία 

Η Ρόζα Ιμβριώτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1898 (Νούτσος, 2011: 53· Χρονοπούλου –
Πανταζή, 2011: 17∙ Ιμβριώτη, 1972: 216∙ Ιμβριώτη, 1974: 113). Το 1914, σε ηλικία 16 χρονών 
αποφοιτά από το Αρσάκειο και εγγράφεται για να σπουδάσει ως φιλόλογος στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (Χρονοπούλου – Πανταζή, 2011: 18, 24). Εκεί, θα γνωρίσει και το σύζυγό της, Γ. 
Ιμβριώτη (1898 - 1979). Την ίδια χρονιά, μετά από πρόσκληση της Αύρας Θεοδωροπούλου, θα 
διδάξει ελληνικά τις νεαρές εργάτριες στο «Κυριακόν Σχολείον Εργατριών». Το  1917 διορίζεται 
ως τριτοβάθμια ελληνοδιδασκάλισσα και γίνεται μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου (Νούτσος, 
2011: 53-54· Χρονοπούλου – Πανταζή, 2011: 18-19).

Η Ρόζα Ιμβριώτη από νωρίς θα εμπλακεί με τα γυναικεία ζητήματα. Τη δεκαετία του ’20 θα 
συμμετάσχει στο Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας τμήμα της «International Woman
Suffrage Alliance». Το 1924 συμμετέχει στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που επιτελείτο στο 
Μαράσλειο Διδασκαλείο, με τη γνωστή κατάληξη που αυτή είχε. Το Φεβρουάριο του 1926 
απολύεται από τη Μέση Εκπαίδευση, επί Θ. Πάγκαλου.

Το 1927, μαζί με τον Γιάννη Ιμβριώτη θα φύγει για τη Γερμανία και θα παραμείνει στο 
Βερολίνο ως τον Αύγουστο του 1930. Εκεί θα σπουδάσει φιλοσοφία της ιστορίας. Παρακολουθεί 
και μαθήματα φιλοσοφίας, παιδαγωγικά, ψυχολογία - με καθηγητή τον Ed. Spranger
(Κοντομήτρος, 2006: 420-430) - και θεραπευτική ψυχολογία. Ο Κ. Καλατζής υποστηρίζει ότι το 
1930 η Ρόζα Ιμβριώτη πηγαίνει στο Βερολίνο με τον άντρα της, μετά από υποτροφία του 
Υπουργείου παιδείας (Καλαντζής, 1985: 103-104). Ο Χ. Νούτσος αποδεικνύει ότι οι ορθές 
ημερομηνίες του ταξιδιού της ήταν ’27 – ’30. Ενδεικτικό είναι για το παραπάνω είναι το γεγονός 
ότι σε Δελτίο της ΟΛΜΕ, το 1930, η Ρόζα Ιμβριώτη αναφέρεται στις εντυπώσεις της από τη 
Γερμανία (Νούτσος, 2011: 98-101).

Το 1927 είναι και η χρονιά που η παιδαγωγός κόβει τους δεσμούς της με την αριστερά. 
Συγκεκριμένα, η συμπόρευση της Ρόζας Ιμβριώτη με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο θα διαρκέσει ως την 
περίοδο μετά τη διάσπαση του Ομίλου. Έπειτα, θα απομακρυνθεί από τον περίγυρο του Ι. 
Ιορδανίδη (μέλος του ΚΚΕ), όταν θα εκδοθεί η Νέα Αγωγή, που θα διαφοροποιηθεί προς τις 
προτάσεις του Γληνού (Νούτσος, 1993: 101). Η Νέα Αγωγή απαρτίζεται από τους «οπαδούς του 
επαναστατικού μαρξισμού», που συγκρότησαν την πτέρυγα του Εκπαιδευτικού Ομίλου, που 
πρόσκειται στο ΚΚΕ: Θ. Βλιζιώτης, Ρ. Ιμβριώτη, και Ι. Ιορδανίδης. Οι επιθέσεις της Νέας Αγωγής
στον Αλ. Δελμούζο, θα απομακρύνουν τη Ρόζα Ιμβριώτη από τη «Συσπείρωση», την παράταξη του 
ΚΚΕ στους εκπαιδευτικούς. Η ίδια δηλώνει ότι προτιμά να μείνει «καλύτερα μόνη». Την ίδια εποχή 
διακόπτει τη συνεργασία της «για να μην ανήκει σε ομάδες, όπως και κόμματα» και με την 
Αναγέννηση (Νούτσος, 1993: 453).

Το 1934 θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα προαχθεί στο βαθμό του Γυμνασιάρχη. Το 1935 
θα πάρει μετάθεση στο Κιλκίς (Καλαντζής, 1985: 110). Ο Ι. Μεταξάς το 1936, όταν αναλαμβάνει 
την εξουσία, την απομακρύνει από το σχολείο, αλλά δεν την απολύει. Ο Κ. Καλατζής υποστηρίζει 
ότι ήταν μαθήτρια του μεγάλου Γερμανού Ψυχολόγου Ed. Spranger και ότι αυτό το γεγονός 
καθόρισε τη στάση του Ι. Μεταξά (Καλαντζής, 1985: 111).

Το 1943 συμμετέχει ενεργά στην Εθνική Αντίσταση. Γίνεται ιδρυτικό μέλος της ΕΠΟΝ και 
συμμετέχει στο Κ.Σ. (Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών και Φίλων της ΕΠΟΝ, 2001: 24∙ Βαρών-
Βασάρ, 2009: 349∙ Ζορμπαλάς, 1993: 45). Θα συμμετάσχει στην εκπόνηση του «Σχέδιου μιας 
Λαϊκής Παιδείας», σύμφωνα με τις καθοδηγητικές αρχές του Δ. Γληνού. Το εκπαιδευτικό αυτό 
«Σχέδιο» θα αποτελέσει από το ’50 και μετά, σε μεγάλο βαθμό τη βάση πάνω στην οποία θα 
κινηθούν οι εκπαιδευτικές προτάσεις των αριστερών δυνάμεων του τόπου.

Το 1948 εξορίζεται με πρώτη στάση τη Χίο και στη συνέχεια το Βόλο. Επόμενος σταθμός 
για τη Ρόζα Ιμβριώτη θα είναι η Μακρόνησος και τελευταίος το Τρίκερι (Χρονοπούλου – Πανταζή,
2011: 94-95). Εκεί θα οργανώσει σχολείο για τις γυναίκες συνεξόριστές της. 
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2. Βασικά βιογραφικά στοιχεία 

Η Ρόζα Ιμβριώτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1898 (Νούτσος, 2011: 53· Χρονοπούλου –
Πανταζή, 2011: 17∙ Ιμβριώτη, 1972: 216∙ Ιμβριώτη, 1974: 113). Το 1914, σε ηλικία 16 χρονών 
αποφοιτά από το Αρσάκειο και εγγράφεται για να σπουδάσει ως φιλόλογος στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (Χρονοπούλου – Πανταζή, 2011: 18, 24). Εκεί, θα γνωρίσει και το σύζυγό της, Γ. 
Ιμβριώτη (1898 - 1979). Την ίδια χρονιά, μετά από πρόσκληση της Αύρας Θεοδωροπούλου, θα 
διδάξει ελληνικά τις νεαρές εργάτριες στο «Κυριακόν Σχολείον Εργατριών». Το  1917 διορίζεται 
ως τριτοβάθμια ελληνοδιδασκάλισσα και γίνεται μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου (Νούτσος, 
2011: 53-54· Χρονοπούλου – Πανταζή, 2011: 18-19).

Η Ρόζα Ιμβριώτη από νωρίς θα εμπλακεί με τα γυναικεία ζητήματα. Τη δεκαετία του ’20 θα 
συμμετάσχει στο Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας τμήμα της «International Woman
Suffrage Alliance». Το 1924 συμμετέχει στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που επιτελείτο στο 
Μαράσλειο Διδασκαλείο, με τη γνωστή κατάληξη που αυτή είχε. Το Φεβρουάριο του 1926 
απολύεται από τη Μέση Εκπαίδευση, επί Θ. Πάγκαλου.

Το 1927, μαζί με τον Γιάννη Ιμβριώτη θα φύγει για τη Γερμανία και θα παραμείνει στο 
Βερολίνο ως τον Αύγουστο του 1930. Εκεί θα σπουδάσει φιλοσοφία της ιστορίας. Παρακολουθεί 
και μαθήματα φιλοσοφίας, παιδαγωγικά, ψυχολογία - με καθηγητή τον Ed. Spranger
(Κοντομήτρος, 2006: 420-430) - και θεραπευτική ψυχολογία. Ο Κ. Καλατζής υποστηρίζει ότι το 
1930 η Ρόζα Ιμβριώτη πηγαίνει στο Βερολίνο με τον άντρα της, μετά από υποτροφία του 
Υπουργείου παιδείας (Καλαντζής, 1985: 103-104). Ο Χ. Νούτσος αποδεικνύει ότι οι ορθές 
ημερομηνίες του ταξιδιού της ήταν ’27 – ’30. Ενδεικτικό είναι για το παραπάνω είναι το γεγονός 
ότι σε Δελτίο της ΟΛΜΕ, το 1930, η Ρόζα Ιμβριώτη αναφέρεται στις εντυπώσεις της από τη 
Γερμανία (Νούτσος, 2011: 98-101).

Το 1927 είναι και η χρονιά που η παιδαγωγός κόβει τους δεσμούς της με την αριστερά. 
Συγκεκριμένα, η συμπόρευση της Ρόζας Ιμβριώτη με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο θα διαρκέσει ως την 
περίοδο μετά τη διάσπαση του Ομίλου. Έπειτα, θα απομακρυνθεί από τον περίγυρο του Ι. 
Ιορδανίδη (μέλος του ΚΚΕ), όταν θα εκδοθεί η Νέα Αγωγή, που θα διαφοροποιηθεί προς τις 
προτάσεις του Γληνού (Νούτσος, 1993: 101). Η Νέα Αγωγή απαρτίζεται από τους «οπαδούς του 
επαναστατικού μαρξισμού», που συγκρότησαν την πτέρυγα του Εκπαιδευτικού Ομίλου, που 
πρόσκειται στο ΚΚΕ: Θ. Βλιζιώτης, Ρ. Ιμβριώτη, και Ι. Ιορδανίδης. Οι επιθέσεις της Νέας Αγωγής
στον Αλ. Δελμούζο, θα απομακρύνουν τη Ρόζα Ιμβριώτη από τη «Συσπείρωση», την παράταξη του 
ΚΚΕ στους εκπαιδευτικούς. Η ίδια δηλώνει ότι προτιμά να μείνει «καλύτερα μόνη». Την ίδια εποχή 
διακόπτει τη συνεργασία της «για να μην ανήκει σε ομάδες, όπως και κόμματα» και με την 
Αναγέννηση (Νούτσος, 1993: 453).

Το 1934 θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα προαχθεί στο βαθμό του Γυμνασιάρχη. Το 1935 
θα πάρει μετάθεση στο Κιλκίς (Καλαντζής, 1985: 110). Ο Ι. Μεταξάς το 1936, όταν αναλαμβάνει 
την εξουσία, την απομακρύνει από το σχολείο, αλλά δεν την απολύει. Ο Κ. Καλατζής υποστηρίζει 
ότι ήταν μαθήτρια του μεγάλου Γερμανού Ψυχολόγου Ed. Spranger και ότι αυτό το γεγονός 
καθόρισε τη στάση του Ι. Μεταξά (Καλαντζής, 1985: 111).

Το 1943 συμμετέχει ενεργά στην Εθνική Αντίσταση. Γίνεται ιδρυτικό μέλος της ΕΠΟΝ και 
συμμετέχει στο Κ.Σ. (Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών και Φίλων της ΕΠΟΝ, 2001: 24∙ Βαρών-
Βασάρ, 2009: 349∙ Ζορμπαλάς, 1993: 45). Θα συμμετάσχει στην εκπόνηση του «Σχέδιου μιας 
Λαϊκής Παιδείας», σύμφωνα με τις καθοδηγητικές αρχές του Δ. Γληνού. Το εκπαιδευτικό αυτό 
«Σχέδιο» θα αποτελέσει από το ’50 και μετά, σε μεγάλο βαθμό τη βάση πάνω στην οποία θα 
κινηθούν οι εκπαιδευτικές προτάσεις των αριστερών δυνάμεων του τόπου.

Το 1948 εξορίζεται με πρώτη στάση τη Χίο και στη συνέχεια το Βόλο. Επόμενος σταθμός 
για τη Ρόζα Ιμβριώτη θα είναι η Μακρόνησος και τελευταίος το Τρίκερι (Χρονοπούλου – Πανταζή,
2011: 94-95). Εκεί θα οργανώσει σχολείο για τις γυναίκες συνεξόριστές της. 

Το 1967 γίνεται μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της ΕΔΑ. Ουσιαστικά μετά την 
επιστροφή της από την εξορία, η Ρόζα Ιμβριώτη αποτελεί ενεργό πολιτικό πρόσωπο για τη ζωή του 
τόπου, αρθρογραφώντας και υποστηρίζοντας την ΕΔΑ και μετά το ’74, το νόμιμο ΚΚΕ. Τόσο αυτή 
όσο και ο σύζυγός της θα παραμείνουν κατά τη διάσπαση του ’68 στο ΚΚΕ. Η Ρ. Ιμβριώτη θα 
πεθάνει, στις 17 Σεπτεμβρίου 1977 (Γαρίδη, 1979: 24). 

Από τα βιογραφικά αυτά στοιχεία γίνεται φανερό ότι κύριες θεματικές που απασχόλησαν τη 
Ρ. Ιμβριώτη, είναι η παιδεία, η πολιτική και το γυναικείο ζήτημα. Ο πλούτος των ιδεών που 
ενέπνευσε και επεξεργάστηκε η Ρ. Ιμβριώτη δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη οπτική, και δεν 
έχει μια ευθύγραμμη ανάπτυξη. Αντίθετα, σημειώνουμε εμπλουτισμούς, διακοπές και μεταπτώσεις 
στις θεωρητικές της παραδοχές. Από τον αστικό φεμινισμό, στο σοσιαλιστικό. Από τη 
γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση με υπόβαθρο το σχολείο εργασίας, στην πολυτεχνική 
εκπαίδευση και την υπεράσπιση της παιδείας των σοσιαλιστικών χωρών. Αυτές οι ενδιαφέρουσες 
αλλαγές στη σκέψη της, φυσικά συσκοτίζονται και αποσιωπούνται, όταν θέλουμε να προβάλουμε 
μια εικόνα που να συμφωνεί με σημερινές ιδιαίτερες ιδεολογικοπολιτικές παραδοχές. Με άλλα 
λόγια, οι αποστάσεις της Ρόζας Ιμβριώτη από την αριστερά αποσιωπούνται και έτσι δεν μας 
επιτρέπεται να φωτίσουμε την πραγματική κίνηση της σκέψης της, που όντως κινήθηκε προς τα 
αριστερά, αλλά με τις αναγκαίες ρήξεις, συνθέσεις ή αποσαφηνίσεις, που τελικά οριοθετούν και 
την επιστημονική και παιδαγωγική σημασία της πορείας της. 

2 Η σχέση της Ρόζας Ιμβριώτη με την πορεία ανάπτυξης της αριστεράς στην Ελλάδα

Το θέμα της ανάδειξης της Ρ. Ιμβριώτη από την κομματική ιστορία, έχει διερευνηθεί 
πρόσφατα και ενδελεχώς, από τον Χαράλαμπο Νούτσο στο βιβλίο του «Η Ρόζα και η Κλειώ».
Ειδικά στο κεφάλαιο με τίτλο «Πολιτική αγιογραφία», καταθέτει ο συγγραφέας τα συμπεράσματά 
του, όσον αφορά το βίο της Ρ. Ιμβριώτη, το χρονικό διάστημα 1927 – 1940. Ειδικότερα στο έργο 
του αναδεικνύει το ζήτημα της χρονικής στιγμής της υποτροφίας των Ιμβριώτηδων στο Βερολίνο. 
Εδώ δεν θα αναπαράγουμε συνολικά την οπτική του συγγραφέα, απλά θα τονίσουμε τα βασικά 
σημεία της έρευνάς του: οι Ιμβριώτηδες λοιπόν βρέθηκαν στο Βερολίνο, το διάστημα 1927 – 1930
με υποτροφία του ιδρύματος Ροκφέλερ. Υποτροφία του υπουργείου παιδείας είχαν λάβει το 1924 
και δεν την ενεργοποίησαν. Η Ρόζα Ιμβριώτη βρίσκεται εκτός εκπαίδευσης μετά το 1925, οπότε δε 
δικαιούται τις νέες υποτροφίες του υπουργείου παιδείας. Σημαντικά ιστορικά τεκμήρια 
θεμελιώνουν το γεγονός της παρουσίας της στη Γερμανία πριν το ’30. Το βιβλίο του Κ. Καλαντζή, 
σημαντικό για την κατοπινή εντύπωση περί του χρόνου των σπουδών, τοποθετεί το διάστημα της 
υποτροφίας στη Γερμανία το 1930 – ’33, ως υποτρόφου του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι, η θέση 
του ίδιου του Κ. Καλαντζή αποτελεί μια πλασματική, δηλαδή μεταποιημένη εκδοχή της ιστορικής 
πραγματικότητας. Τελικά, ο Χ. Νούτσος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εκδοχή του Κ. Καλαντζή 
είναι προϊόν αφήγησης της ίδιας της Ρ. Ιμβριώτη, αποκρύπτοντας την υποτροφία του καθόλου 
σεβαστού για την αριστερά ιδρύματος Ροκφέλερ.

Το πρώτο που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι το διάστημα της ζωής της Ρ. Ιμβριώτη 
και η δραστηριοποίησή της προς διάφορες κατευθύνσεις καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της 
πρόσφατης νεοελληνικής ιστορίας. Από τη γέννησή της το 1898, ως το θάνατό της το 1977,
περιλαμβάνονται μεγάλοι σταθμοί της σύγχρονης ιστορίας μας: Α’ και Β’ Βαλκανικός Πόλεμος, Α’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική καταστροφή, ίδρυση και ανάπτυξη του ΚΚΕ, άνοδος του 
φασισμού, Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος, οικοδόμηση του «κράτους των 
εθνικοφρόνων», χούντα, μεταπολίτευση και νομιμοποίηση του ΚΚΕ. Το ίδιο συμβαίνει και για τον 
πολιτικό χώρο με τον οποίο τελικά η Ρ. Ιμβριώτη ταυτίστηκε, το ΚΚΕ: ίδρυση ΣΕΚΕ (1918), 
ίδρυση ΚΚΕ (1924), «σταλινοποίηση» τη δεκαετία του 1930, πολιτικοί διωγμοί, οικοδόμηση του 
ΕΑΜ, εμφύλιος, εξορία, ίδρυση της ΕΔΑ, διάσπαση του ’68, νομιμοποίηση και ανάπτυξη του ΚΚΕ 
σε νόμιμες βάσεις. Οι αλλαγές αυτές φυσικά σηματοδοτούν εσωκομματικές συγκρούσεις, 
εκκαθαρίσεις, ιστορικές διαστρεβλώσεις και αναθεωρήσεις. Σε όλη την πορεία της αργής και 
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αντιφατικής ανάπτυξης του κομμουνιστικού κόμματος, η Ρ. Ιμβριώτη βρίσκεται παρούσα. Άλλοτε 
σαν παρατηρητής ή συνοδοιπόρος και άλλοτε σαν πρωταγωνιστής. Η Ρόζα Ιμβριώτη δεν αποτελεί 
σε καμιά φάση της ζωής της ένα ηγετικό στέλεχος της αριστεράς. Κύριο ενδιαφέρον της σε όλη της 
τη ζωή είναι η εκπαίδευση και όταν και όπου συμπορεύεται με την αριστερά, η προφορά της 
επικεντρώνεται στο χώρο της παιδείας. 

Η Ρ. Ιμβριώτη στάθηκε μακριά από τις πάμπολλες εσωκομματικές έριδες, που τάραξαν το 
ΚΚΕ την περίοδο του μεσοπολέμου και τη μεταπολεμική περίοδο. Ας θυμηθούμε ότι πρώτη γενιά 
αριστερών, που συγκρότησαν το ΚΚΕ, βρέθηκε στη συνέχεια σχεδόν στο σύνολό της εκτός 
κόμματος (Α. Μπεναρόγια, Γ. Κορδάτος, Ν. Γιαννιός) (Νούτσος, 1992: 137-141). Ειδικά από το 
1929 και πέρα, εκτός από τις διαγραφές, σε θεωρητικό επίπεδο το ΚΚΕ εγκαταλείπει τη 
δυνατότητα αξιοποίησης πολλαπλών πηγών για τη θεμελίωση του λόγου του. Το γεγονός αυτό 
φαίνεται από τις διακηρύξεις του ως κόμματος του Στάλιν και του Ζαχαριάδη (Νούτσος, 1993: 26-
27). Άρα, το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού τόσο για φυσικούς λόγους (π.χ. θάνατος), όσο και 
για πολιτικούς λόγους εκκαθαρίζεται, ανανεώνεται, παραγκωνίζεται ή αναδεικνύεται στο 
προσκήνιο. 

Υπάρχουν λοιπόν πολύ λίγες περιπτώσεις ανθρώπων, που για τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα συνδέθηκαν σαν στελέχη, σαν προοδευτικοί, σαν συνοδοιπόροι με το ΚΚΕ και έμειναν 
αλώβητοι από την πολυτάραχη πολιτική αλλά και εσωκομματική ζωή. Στη βιογραφία της Ρόζας 
Ιμβριώτη γίνεται φανερό το γεγονός της απόστασης ή της ταύτισης που έχει σε διάφορες στιγμές 
της ζωής της με το ΚΚΕ. Η τομή της αντίστασης δημιούργησε τους όρους για την επανασύνδεσή 
της με το κόμμα, το οποίο δρούσε στη γραμμή του παλλαϊκού μετώπου και της 
εθνικοαπελευθερωτικής πάλης. Το πλαίσιο της ΕΔΑ στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, της επιτρέπει να 
δραστηριοποιηθεί σε ένα πολιτικό τοπίο, που το μεγαλύτερο μέρος του ΚΚΕ (στελέχη, 
διανοούμενοι, ηγέτες) ή εξοντώθηκαν ή διέφυγαν στο εξωτερικό, αφήνοντας ένα κενό χώρο
(Σολάρο, 1975: 200-208).

Αντίθετα με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα την Έλλη Παππά, που τα 
τελευταία της χρόνια διαφοροποιήθηκε από τις επίσημες θέσεις του ΚΚΕ και έτσι η προσφορά της 
αποσιωπάται, η Ρόζα Ιμβριώτη από την κατοχή ως το θάνατό της, έμεινε εντός κομματικών 
πλαισίων. Παράλληλα, η όποια συμπόρευσή της με την αριστερά τη δεκαετία του ’20, στην 
κομματική ιστορία του ΚΚΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το Ν. Ζαχαριάδη και έπειτα, γίνεται 
αντιληπτή ως περίοδος ανώμαλης λειτουργίας του κόμματος, η οποία αποκαθίσταται μόνο με την 
επέμβαση της Κομμουνιστικής Διεθνούς (Ελεφάντης, 1999: 129). Αυτό αποτελεί τον πρώτο μοχλό 
κίνησης. 

3 Οι μηχανισμοί της μνήμης και η διαλεκτική

Δεύτερος μοχλός είναι το γεγονός ότι η Ρ. Ιμβριώτη υπήρξε από τις λίγες μορφωμένες 
γυναίκες που δραστηριοποιήθηκε από το 1920 και το όνομά της συνδέθηκε με τα Μαρασλειακά και 
την εκπαίδευση του βουνού αργότερα. Η ιστορική μνήμη διέσωσε πρωτίστως τη δράση των 
επωνύμων έναντι των ανώνυμων. Στα κομματικά ντοκουμέντα αποτυπώνεται η δράση ανθρώπων 
που θεσμοθετούν, για παράδειγμα τους συμμετέχοντες στο «Σχέδιο για μια Λαϊκή Παιδεία». Η 
πρώτη μορφή αποτύπωσης των γεγονότων της κατοχής και του εμφυλίου είναι τα 
απομνημονεύματα ηγετικών στελεχών. Οι μαρτυρίες απλών αγωνιστών θα εμφανιστούν πολύ 
αργότερα, στις δεκαετίες του ’80 και του ’90 (Βόγλης, 2008: 79). Από το ’70 έως το ’90 αλλάζει το 
περιεχόμενο και το είδος των απομνημονευμάτων. Τη δεκαετία του 1970, έχουμε τις μαρτυρίες 
εξόριστων, που δεν ταυτίζονται άμεσα με τα γεγονότα του εμφυλίου. Τη δεκαετία του 1980
εμφανίζονται μαρτυρίες φυλακισμένων, αφού προηγουμένως το ΠΑΣΟΚ έχει αναγνωρίσει την 
εθνική αντίσταση (Βερβενιώτη, 2008: 86). Γενικά μπορούμε να πούμε ότι το κομμουνιστικό κόμμα 
υπήρξε επιφυλακτικό, τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, στο να θυμίζει τον εμφύλιο (Βαν 
Μπούσχοτεν κ.ά., 2008: 18). Έτσι, η Ρ. Ιμβριώτη αναδεικνύεται στις ιστορικές αφηγήσεις του 
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αντιφατικής ανάπτυξης του κομμουνιστικού κόμματος, η Ρ. Ιμβριώτη βρίσκεται παρούσα. Άλλοτε 
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επικεντρώνεται στο χώρο της παιδείας. 

Η Ρ. Ιμβριώτη στάθηκε μακριά από τις πάμπολλες εσωκομματικές έριδες, που τάραξαν το 
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κόμματος ως διανοούμενη με δράση στο χώρο της εκπαίδευσης (χώρος άλλωστε στον οποίο η 
αριστερά δεν έχει φθαρεί, αντίθετα με άλλα ζητήματα τα οποία επικέντρωσαν την πολεμική τόσο 
των δεξιών, όσο και των αριστερών αντιπάλων) και ως στέλεχος επώνυμη που συμμετέχει στους 
εκπαιδευτικούς θεσμούς του βουνού.

Έτσι, η Ρ. Ιμβριώτη είναι από τα λίγα δημόσια πρόσωπα, που από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1920 συνδέει το όνομά της με τα προοδευτικά αιτήματα στο χώρο της εκπαίδευσης, από τη 
δεκαετία του ’40 συνδέεται με το ΚΚΕ και μένει αλώβητη από τους πολιτικούς διωγμούς, αλλά και 
τις εσωκομματικές συγκρούσεις. Βιώνει επίσης τη μεταπολίτευση και τη νομιμοποίηση του ΚΚΕ. 
Η σκιαγράφηση της πολιτικής αγιογραφίας αποτελεί έργο του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα, με 
μια συγκεκριμένη αντίληψη για την ιστορική αλήθεια και τη διαλεκτική. Συγκεκριμένα, η 
διαλεκτική αντίληψη στο σοβιετικό μαρξισμό οικοδομείται πέριξ της έννοιας του όλου, το οποίο 
αλλάζει με την επίδραση εξωτερικών παραγόντων. Οι εσωτερικές αντιθέσεις, με αυτό τον τρόπο, 
γίνονται στοιχεία δευτερεύοντα και υποκαθιστούνται με μια οργανικίστικη αντίληψη. 
Συνακόλουθα, η αλήθεια που στο μαρξικό έργο, μπορεί να υπάρχει μόνο ως ταξική, στο σοβιετικό 
μαρξισμό μετασχηματίζεται σε κομματική αλήθεια. Αν αγιογραφείται η Ρ. Ιμβριώτη, αυτό γίνεται 
σύστοιχα με την αντίληψη του τριτοδιεθνισμού για την αλήθεια και την κομματική του ιστορία, η 
οποία δεν αναγνωρίζει τις εσωτερικές αντιθετικές κινήσεις ως κυρίαρχο στοιχείο (Μπετελέμ, 2010: 
506-519). Την ίδια εποχή, που στην Ελλάδα εξελίσσονται τα Μαρασλειακά, στην Ευρώπη γίνεται 
το τελικό ξεκαθάρισμα του Μαρξισμού της ΕΣΣΔ με το δυτικό μαρξισμό του Γκ. Λούκατς και Κ. 
Κορς, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια συγκεκριμένη φιλοσοφική εδραίωση της διαλεκτικής στην 
ΕΣΣΔ, που επιτρέπει την ανάδειξη του κόμματος σε πρωταγωνιστή μονόπρακτου έργου (Μέρλω –
Ποντύ, 1984: 66-80).

4 Συμπεράσματα

Τα παραπάνω φωτίζουν μέρος μόνο του ζητήματος το οποίο θίξαμε. Ανάλογες διαδρομές 
στην ιδεολογική χρήση των γνωστών παιδαγωγών μπορούμε να επισημάνουμε και για τους άλλους 
πρωταγωνιστές της γλωσοεκπαιδευτικής μεταρύθμισης (Αλ. Δελμούζο, Δ. Γληνό, Μ. Παπαμαύρο). 
Το θέμα φυσικά δεν αφορά μόνο την αριστερά, αλλά μπορούμε να πούμε ότι τέμνει τις πολιτικές 
δυνάμεις του σήμερα αν αναλογιστούμε ότι και ο Αλ. Δελμούζος, που στάθηκε ενάντιος στην 
αριστερή εκπαιδευτική πρόταση, τυγχάνει σήμερα προβολής από δυνάμεις που τότε τον εκδίωξαν 
απεινώς. Η πρότασή μας έθιξε την περίπτωση της Ρόζας Ιμβριώτη. Ο πλούτος του στοχασμού της, 
η εξέλιξη των θέσεών της μέσα στο χρόνο, η κίνηση από τη φιλελεύθερη πρόταση του σχολείου 
εργασίας, προς τη συστηματική οργάνωση της αριστερής εκπαιδευτικής πρότασης στη χώρα μας 
και η μετάβασή της από τις θέσεις του φεμινισμού των αρχών της δεκαετίας του 1920 στη 
συγκεκριμένη αριστερή οπτική για το γυναικείο ζήτημα, όπως αυτές κρυσταλλώνονται από τη 
δεκαετία του 1930 και μετά, αποτελούν ένα πλούσιο υλικό για μελέτη. Η μελέτη αυτή, όμως 
συσκοτίζεται όταν αντί για προσέγγιση της διαλεκτικής και άρα αντιθετικής κίνησης των 
πραγμάτων, επιλέγουμε να προβάλουμε με έναν παλαιάς κοπής διδακτισμό, με γενικεύσεις και 
αποσιωπήσεις, την πορεία και το έργο των γνωστών παιδαγωγών. 
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Περίληψη
O θεσμός της Χριστιανικής Δημογεροντίας αποτελεί συνέπεια των προνομίων που παρα-

χώρησε ο σουλτάνος στα πλαίσια των Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων του 1858-60, στους Χρι-
στιανούς της αυτοκρατορίας του. 

Ολιγομελές σωματείο αιρετών αντιπροσώπων, η Χριστιανική Δημογεροντία Λασιθίου 
(ΧΔΛ),i με πρόεδρο τον τοπικό επίσκοπο, Πέτρας, απέκτησε αρμοδιότητες, εγκαταστάσεις, προ-
σωπικό, σφραγίδα και χωριστό αρχείο, με έδρα τη Νεάπολη Λασιθίου. Aνέπτυξε δραστηριότη-
τες Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης και διαχειρίστηκε τις υποθέσεις των Χριστιανών της 
Ανατολικής Κρήτης, κατά την χρονική περίοδο 1869-1898.

Με τη μέθοδο μελέτης περιπτώσεων, και την αρχειακή έρευνά στο Αρχείο της, προβάλ-
λονται θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των θεσμών τοπικής Αυτοδιοίκησης Λασι-
θίου. Θέματα διαχείρισης της μοναστηριακής περιουσίας, λατρείας, ναοδομίας, κληρονομικού 
δικαίου των Χριστιανών. Θέματα οργάνωσης, ανάπτυξης, χρηματοδότησης, λειτουργίας και 
εποπτείας της Χριστιανικής Εκπαίδευσης Λασιθίου. Στρέφονται δε γύρω από τις έννοιες της 
Τμηματικής Εφορίας, των Εφοριών σχολείων και των σχολείων Λασιθίου, τους εκπαιδευτικούς, 
τα βιβλία, τους καθηγητές καθώς και το Γυμνάσιο Νεαπόλεως. 

1 Εισαγωγή 
Για λόγους συνεννόησης τονίζεται ότι Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση είναι η επιστήμη 

που επικεντρώνεται στη βελτίωση των συνθηκών ζωής του ανθρώπου. Κύριοι τομείς του κοι-
νωνικού βίου, όπου είναι δυνατή η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ανθρώπων είναι η : ερ-
γασία, παιδεία, κατοικία, περιβάλλον, κοινωνική πρόνοια και κοινωνική συμβίωση. 

Η Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση, ασχολείται με την μελέτη των θεσμών, των οργανι-
σμών και των μέτρων Κοινωνικής πολιτικής καθώς και με την οργάνωση και διοίκηση των φο-
ρέων άσκησής τους, υπουργεία, κοινωνικές υπηρεσίες, σωματεία, κοινωνικοασφαλιστικά τα-
μεία, νοσοκομεία κλπ.. (Ραφαήλ, Μ., (2001).

Στις αρχές του 19ου αιώνα δεν γίνεται λόγος για δικαιώματα, Χριστιανών στην Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία. Ενδιέφερε η τυφλή υποταγή του ραγιά στον «…πολυχρονεμένο» σουλτάνο, 
με ότι συνεπάγεται αυτό, για ένα «άπιστο».

Σύντομη αναφορά στις Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις, που εξαγγέλθηκαν με τα Χαττ-ι-Σε-
ρίφ (1839) και Χάττ-ι-Χουμαγιούν (1856) οδηγεί στην περίοδο μετά την Αιγυπτιοκρατία στην 
Κρήτη, στις κρητικές επαναστάσεις του 1841 και 1858. Το πνεύμα των μεταρρυθμίσεων αυτών,
άρχισε να εφαρμόζεται καθυστερημένα στην Κρήτη, μετά το σουλτανικό φιρμάνι του Σαμή πα-
σά της 7ης Ιουλίου 1858. (Πατεράκη Γ. Ά., 2012).

Εσπευσμένα, ιδρύθηκαν τότε οι τρεις πρώτες Χριστιανικές Δημογεροντίες στο νησί (Χανιά 
Ρέθυμνο, Ηράκλειο). Θεσμοί με τη νομική μορφή σωματείου, που διαχειρίστηκαν τις Χριστιανι-
κές υποθέσεις στο νησί. (Σταυράκης, Ν. 1890).

Η ψήφιση των Γενικών Κανονισμών 1862, έγινε μέσα από τις «εθνοσυνελεύσεις» των Χρι-
στιανών αντιπροσώπων όλων των επαρχιών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, στις εγκαταστά-
σεις του Πατριαρχείου. Αποτέλεσαν δε τον κανόνα λειτουργίας και οδηγό του άτυπου «κράτους 
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εν κράτει» που ανέχτηκε να συσταθεί στους κόλπους της αυτοκρατορίας του, ο σουλτάνος (Νι-
κολαΐδης,,1869).

Ειδικοί Κανονισμοί, σε επίπεδο νομοθετικών διαταγμάτων, ρύθμιζαν ζητήματα και θέματα 
της Χριστιανικής Κοινότητας σε επιμέρους τοπικές υποθέσεις. (Καλλίφρων, 1867).

Η ερμηνεία και εφαρμογή όλων των παραπάνω Κανονισμών, στην πράξη αποδείχτηκαν α-
τελείς, από τις πολλές ασάφειες, τα κενά και τις αδυναμίες που είχαν και οδηγούσαν συχνά σε
παρανοήσεις, προβλήματα ή ζητήματα με συνέπειες. (Πατεράκη, 2012).

Από τα κυριότερα ζητήματα που ταλαιπώρησαν την Κρήτη, ήταν το πρόβλημα, διαχείρι-
σης της Μοναστηριακής περιουσίας, γνωστό ως «Μοναστηριακό ζήτημα», που όταν εξετράπη,
οδήγησε στην επανάσταση του 1866-1869.

Η επανάσταση αυτή αν και πνίγηκε στο αίμα, έληξε με την χορήγηση του περίφημου Ορ-
γανικού Νόμου. Ιδιότυπου νομικού καθεστώτος για τη διοίκηση του νησιού της Κρήτης. Εκτός 
των άλλων με νέα διοικητική διαίρεση του νησιού δημιούργησε δύο επιπλέον διοικητικά Τμή-
ματα με τις αντίστοιχες Χριστιανικές Δημογεροντίες τους, αυτά των Σφακίων και του Λασιθίου.
(Πατεράκη, 2012).

Εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στην Χριστιανική Δημογεροντία Λασιθίου, και στο Αρχείο 
της, που φυλάσσεται στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου, στη Νεάπολη Λασιθίου 
και είχαμε την ευκαιρία και την ευλογία να μελετήσουμε, να ταξινομήσουμε και να ψηφιοποιή-
σουμε.ii

2 Το ιστορικό πλαίσιο αναφοράς
Κατά τη διαχείριση των προϊόντων του ψηφιοποιούμενου αρχειακού υλικού, σε αντιπαρα-

βολή και με τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στο πρωτογενές υλικό (έγγραφα και τηρούμενα 
βιβλία), είχαμε την ευχέρεια της σφαιρικής οπτικής θεώρησής της θεματικής του. Στη συνέχεια 
και παράλληλα προς την ταξινόμησή του, συντάξαμε σύντομο πίνακα των θεμάτων του αρχείου 
κατ’ έτος (χρονολόγιο) συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα εννοιολογικά κενά του από συναφείς 
πηγές, σχετική νομοθεσία – βιβλιογραφικές αναφορές – άλλα συγγενή αρχεία κλπ..

Κυρίως θέμα της εργασίας μας είναι το χρονικό σύστασης και λειτουργίας του άτυπου 
καθεστώτος (σωματείου) της Χριστιανικής Δημογεροντίας Λασιθίου και των συναφών θεσμι-
κών υπηρεσιών της, κάτω από την Οθωμανική πολιτική και στρατιωτική Διοίκηση του νησιού.
Θέμα από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία της άτυπης Κοινωνικής Διοίκησης των Χριστιανών
του Τμήματος, για τη χρονική περίοδο του δεύτερου μισού του δέκατου ένατου αιώνα.

Πιο αναλυτικά. Αποσταλμένος του σουλτάνου ο Μωχάμετ Εμίν Ααλή πασάς, ανακοίνωσε 
στις 8/20 Ιανουαρίου 1868, τις δεκατέσσερις βασικές διατάξεις – νέες ρυθμίσεις, του Οργανικού 
Νόμου, και στα ελληνικά και στα τουρκικά. (Καλλιατάκη – Μερτικοπούλου, 1988).

Σύμφωνα μ’ αυτές : 
- Η Κρήτη αποτελούσε διοικητική επαρχία (βιλαέτι) της αυτοκρατορίας και διοικείται από 

Γενικό Διοικητή (Βαλή) και δύο συμβούλους του, (Χριστιανό και Μουσουλμάνο).
- Με το σύστημα των διοικήσεων (λιβά), το νησί, διαιρέθηκε σε πέντε διοικήσεις (Τμήμα-

τα), Χανίων, Σφακίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, και εικοσιπέντε επαρχίες.
- Καθιερώθηκε η ισοτιμία τουρκικής και ελληνικής γλώσσας, ενώ εξισώνονταν τα δύο 

φυλετικά στοιχεία, στους διορισμούς των υπαλλήλων.
- Στη σύνθεση των δικαστηρίων συμμετείχαν Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι.
- Συνιστώνται αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια, στα οποία εκτός από το διοικητή, τον 

επίσκοπο, τους αρμόδιους κρατικούς λειτουργούς για την δικαιοσύνη, τη διοίκηση και τα οικο-
νομικά, μετέχουν και έξι αιρετά μέλη, κάθε περιοχής.

Ο Οργανικός Νόμος αν και αποτελούσε απάτη, με πολλές σκόπιμες, δημιουργικές ασά-
φειες και αδυναμίες, δεν έπαψε να αποτελεί σημαντική παραχώρηση, με ένα από τα σημαντικά
σημεία της τη σύσταση Γενικής Συνέλευσης (υποτυπώδους Βουλής) στην Κρήτη.
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3 Η σύσταση της Χριστιανικής Δημογεροντίας Λασιθίου
Η Δημογεροντία, ως θεσμός της τουρκοκρατίας, υπήρχε από παλιά. Κάθε χωριό ή κοινό-

τητα, εξέλεγε δια βοής τους δημογέροντες, ως εκπροσώπους του στην τουρκική διοίκηση. Οι δη-
μογέροντες κανόνιζαν τους φόρους, λειτουργούσαν με την ιδιότητα του κοινοτάρχη, του δικα-
στή ή και του αστυνόμου ακόμη, της κοινότητας. (Σημανδηράκη Ζ. 2010). Συγκεντρώνονταν 
στην πρωτεύουσα της επαρχίας για την εκλογή επαρχιακής δημογεροντίας, ή αντιπροσώπων της 
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κατεστημένο, εκδηλώθηκε κι εκφράστηκε στο πρόσωπό του. Ελέγχτηκε αυστηρά, δια του τύπου 
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Δημογεροντίας και του περιβάλλοντός της. Αργότερα μάλιστα, όταν ηρέμισαν τα πράγματα, ως 
πρόεδρος της ΧΔΛ χειρίστηκε με ευχέρεια τα θέματα αρμοδιότητάς του, κατά τους Γενικούς
Κανονισμούς. Θέματα λατρείας, παιδείας, διαχείρισης της μοναστηριακής περιουσίας.

Αφότου άρχισαν τα προβλήματα στην υγεία του, προέδρευε των Χριστιανικών σωματείων 
Λασιθίου, εξ αποστάσεως, με επίτροπό του.

Εκτός από τα δημοτικά σχολεία των επαρχιών και των πόλεων του Λασιθίου ίδρυσε και 
πλήρες τετρατάξιο, το Γυμνάσιο Νεαπόλεως.

Η σταδιακή απόσυρσή του από το ενεργό προσκήνιο, είχε συνέπεια την υποχώρηση της 
κατάστασης των χριστιανικών υποθέσεων του τμήματος Λασιθίου. Τα προβλήματα άρχισαν να 
συσσωρεύονται, με κύριο το οικονομικό. Προέβαλαν διαμαρτυρίες και απεργίες των εκπαιδευ-
τικών, από τη στάση πληρωμών. Δικαστικές προσφυγές για πληρωμές των δεδουλευμένων μισ-
θών και γενικά το αρνητικό κλίμα, στα κοινά των Χριστιανών Λασιθίου, οδήγησαν σε αδιέξοδα, 
ως την ήμερα του θανάτου του, 2 Αυγούστου 1889.

Ο διάδοχός του, νέος, δυναμικός επίσκοπος Τίτος Ζωγραφίδης, ήλεγξε γρήγορα την κα-
τάσταση, ανέστρεψε το κλίμα, κερδίζοντας το χαμένο έδαφος των τελευταίων χρόνων του.

Ο Κανονισμός των κατά το Τμήμα Ηρακλείου Κρήτης ιδρυθέντων Δημοτικών Σχολείων 
1870 « …κεκυρωμένος υπό της σεβαστής Κυβερνήσεως» εφαρμόστηκε και ίσχυσε και για τα 
σχολεία του Τμήματος Λασιθίου.

Ο «Μοναστηριακός Διοργανισμός των εν Κρήτη ιερών μονών..» του 1871, αποτέλεσε 
σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα, για τις Εξελεγκτικές Συνελεύσεις, τη μέριμνα περί Σχολείων,
την Τμηματική Εφορία Σχολείων, τα δωρεάν βιβλία σε άπορους μαθητές κλπ. συναφή θέματα.

Στην αλληλογραφία της περιόδου 1872 διακρίνουμε οικονομικά στοιχεία για τον Ισολο-
γισμό χρήσεως 1872, όπως προβλέπεται από τον Διοργανισμό. 

Μέσα Μαΐου, συναντούμε διαλυτική την κατάσταση στα σχολεία της Σητείας, από την κα-
θυστέρηση της μισθοδοσίας των διδασκάλων. Ενέργειες ανέγερσης σχολείων και της Ελληνικής 
Σχολής Σητείας, Διοικητικές μεταβολές με μεταθέσεις διδασκάλων και πρόσληψη του ελληνο-
διδασκάλου Σεραφείμ Φωκά.

Αξιόλογα στοιχεία του 1873 περιλαμβάνονται στα πρακτικά της Εξελεγκτικής Συνελεύ-
σεως Μοναστηριακών Προσόδων Λασιθίου από 1-1-1871 μέχρι 1-8-1873.

Στα έγγραφα του 1874 διακρίνουμε στενότητα πόρων και οικονομική ανέχεια για πληρωμή 
των δημοδιδασκάλων. (Τζώρτζη, Ε. 2006). Επέρχονται διοικητικές ανακατατάξεις στη ΧΟΤΛ 
με την απόλυση του Διευθυντή της Τράπεζας και πρόσληψη νέου, του Εμμ. Καλλιατάκη.

Στην αλληλογραφία της χρονικής περιόδου 1875 προέχουν θέματα όπως : το κυνήγι ενοικι-
οφειλετών και εξοικονόμηση ποσών για την πληρωμή μισθών των διδασκάλων. Η διαθήκη Ιω-
άννη Καμπάνη (Καμπάνειο Τεχνικό Σχολείο Ψυχρού). Το μονοπώλιο διακίνησης από τη ΧΔΛ 
των σχολικών βιβλίων. Ελληνοδιδάσκαλοι, Σητείας, Γ. Λόγιος, Ιεράπετρας, Ν. Β. Παντούλας.

Ο Μητροπολίτης Κρήτης ειδοποιεί τον επίσκοπο Πέτρας για την Εξελεγκτική Συνέλευση,
που πρέπει να συγκαλέσει την πρώτη Μαρτίου 1876.

Η Μονή Χοζοβιωτίσσης Αμοργού, εγείρει αξιώσεις και ζητά δικαιώματα, από τη ΧΔΛ.
Συνδιάσκεψη των Χριστιανικών Δημογεροντιών Κρήτης, αναφέρει στον Γενικό Διοικητή 

Κρήτης Ρεούφ πασά τη στενότητα των οικονομικών πόρων, ενώ συνεχίζεται το κυνήγι ενοικιο-
φειλετών για την εξοικονόμηση μισθών των διδασκάλων.

Μακροσκελής η αλληλογραφία του έτους 1877, αναφέρεται σε θέματα καθημερινότητας. 
Στο κυνήγι ενοικιοφειλετών, πληρωμή δεδουλευμένων μισθών, εξετάσεις σχολείων, αναφορές 
ενεργειών των Επιστατών της ΧΔΛ, στις επαρχίες.

5. Μετά την επανάσταση του 1878
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5. Μετά την επανάσταση του 1878

Η Σύμβαση της Χαλέπας Νοέμβριο 1878, δημιουργούσε στην Κρήτη καθεστώς ημιαυ-
τόνομης επαρχίας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, (Πατεράκη Γ. Ά. 2012) οι διατάξεις της 
οποίας συνοψίζονται στα εξής :

• Χορηγείται γενική αμνηστία. 
• Ο Γενικός Διοικητής Κρήτης, μπορεί να είναι είτε Χριστιανός είτε Μουσουλμάνος 

διορίζεται για πενταετία, έχοντας ένα μόνο σύμβουλο, του αντίθετου δόγματος.
• Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει δημόσια, συγκροτούμενη από 80 μέλη (49 χριστι-

ανούς και 31 μουσουλμάνους).
• Διευρύνονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως αλλά οι αποφάσεις, της 

εγκρίνονται και επικυρώνονται από την Υψηλή Πύλη.
• Τα Διοικητικά Συμβούλια απαρτίζονται πλέον, από αιρετά μόνο μέλη.
• Ιδρύεται Κρητική Χωροφυλακή.
• Παρέχεται προσωρινή απαλλαγή από ορισμένους φόρους.
• Διακηρύσσεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, 
• Καθιερώνεται επίσημη γλώσσα η ελληνική, ενώ στη Συνέλευση χρησιμοποιούνται και 

οι δύο γλώσσες.
• Στη διοίκηση, για τις θέσεις επάρχων, υπαλλήλων και χωροφυλάκων, προτιμούνται οι 

ντόπιοι Χριστιανοί.

Σύννεφα αναδύθηκαν μεταξύ των Χριστιανικών σωματείων Λασιθίου, για τις αρμοδιότη-
τες εκπαίδευσης μεταξύ της Τμηματικής Εφορίας Λασιθίου και της ΧΔΛ.

Η Γενική Συνέλευση των Χριστιανών, ίδρυσε Γυμνασιακή τάξη στη Νεάπολη.
Νέος Γενικός Διοικητής Κρήτης ανέλαβε 2 Δεκεμβρίου 1878, ο Χριστιανός Φωτιάδης Ιω-

άννης πασάς, για την πενταετία 1879-83, που υπήρξε από τις πιο γόνιμες περιόδου του νησιού.
Οι κρίσεις για την περίοδο διοίκησής του, είναι πολύ κολακευτικές. Δραστήριος και μορφω-
μένος, διέθετε διοικητική και διπλωματική πείρα ως πρώην πρεσβευτής της Τουρκίας στην Α-
θήνα. Διοίκησε με δικαιοσύνη, φρόνηση και έθεσε τις βάσεις εσωτερικής οργάνωσης του νησι-
ού, ενώ υποστήριξε την παιδεία και έδωσε λύση στα πολιτικά ή οικονομικά προβλήματα που λί-
μναζαν.vii

Επί διοικήσεώς του, ψηφίστηκε ο α΄ «περί Παιδείας Νόμος» 1881, που συστηματοποίησε
και έκανε υποχρεωτική την εκπαίδευση των τέκνων της Κρήτης.

Τέλη Μαΐου 1885 ιδρύθηκε πλήρες, τετρατάξιο Γυμνάσιο στη Νεάπολη.
Ο Φωτιάδης παραιτήθηκε από Γενικός Διοικητής και αναχώρησε από την Κρήτη.
Στην αλληλογραφία του έτους 1886 προκύπτει η σύγκρουση αρμοδιοτήτων Τμηματικής Ε-

φορίας και ΧΔΛ, για το Γυμνάσιο. Η ΧΤΕΛ αποκτά αυτόνομη υπόσταση ως Τμηματική Εφορία
(Σχολείων). Θεσμική μορφή με χωριστή γραμματεία, αρχείο, σφραγίδα, Ταμείο και λειτουργία.

Οικονομικά προβλήματα και διαχειριστικά ελλείμματα, που προέκυψαν από την αφορία 
της περιόδου και την επανάσταση, καθυστέρησαν τις πληρωμές των εκπαιδευτικών, και σημειώ-
θηκε σοβαρή δυσλειτουργία της εκπαίδευσης Λασιθίου.

Έντονη δραστηριότητα σημειώνεται τα έτη 1887, 1888. Δημοπρασίες ενοικίασης μοναστη-
ριακών κτημάτων. Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών. Εκθέσεις λειτουργίας σχολείων. Διακίνη-
ση διδακτικού βιβλίου και χορήγηση δωρεάν βιβλίων σε άπορους. Σύσταση επιτροπής ανέγερ-
σης του ναού της μεγάλης Παναγίας στη Νεάπολη.

Εκτός της αλληλογραφίας ρουτίνας, στα 1889 σημειώνεται ο θάνατος του επισκόπου Πέ-
τρας, Μελετίου Χλαπουτάκη.

Δυναμική μορφή, ο νέος επίσκοπος Πέτρας Τίτος Ζωγραφίδης, πτυχιούχος της Θεολογικής 
Σχολής Χάλκης, απόκτησε τον έλεγχο της αποτελματωμένης ήδη κατάστασης και χειρίστηκε με 
επιτυχία το πηδάλιο της ΧΔΛ.

Τα κομματικά πάθη, έπληξαν την εκπαίδευση και το δημογεροντιακό περιβάλλον. Η 
ΧΤΕΛ απαγόρευσε τότε, την ανάμειξη των εκπαιδευτικών στα πολιτικά.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Νέα επανάσταση των Κρητικών, ανάστειλε τη λειτουργία των σχολείων Λασιθίου. Ψη-
φίστηκε παράλληλα στα Χανιά, πραξικοπηματικά, ο νέος β΄ «περί παιδείας νόμος» της Κρήτης,
που θα ισχύσει ως την Αυτονομία.

Στην διαμορφούμενη οικονομική κρίση από τα ελλείμματα, σημειώνεται στα 1890 κλείσι-
μο των χριστιανικών σχολείων του Τμήματος Λασιθίου. Αντίδραση – διαμαρτυρία για την πρό-
κληση κρατικού ενδιαφέροντος και μέριμνας ενίσχυσης της εκπαίδευσης.

Προβάλλει αδυναμία ελέγχου οικονομικής διαχείρισης της Τμηματικής Εφορίας Λασιθίου. 
Για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής θεσπίστηκαν αντιλαϊκά μέτρα όπως :
α. Μείωση του μισθού των εκπαιδευτικών, κάτω από τα προβλεπόμενα όρια από τον περί 

Παιδείας νόμο.
β. Διορισμοί των εκπαιδευτικών του Τμήματος, με συμβάσεις δεκάμηνης διάρκειας, για να 

μην πληρώνονται το Καλοκαίρι.
γ. Παύση, χορήγησης δωρεάν βιβλίων στους άπορους μαθητές.

Τα επόμενα έτη 1891, 1892, 1893, ενώ υποβόσκουν τα οικονομικά προβλήματα, γίνονται 
διορισμοί εκπαιδευτικών. (Μόσχου, Γ. Δ. 2010) και ενημέρωση του Γενικού Διοικητή Κρήτης 
Δζεβάτ πασά.

Στα 1894 παίρνει διαστάσεις το «Γυμνασιακό ζήτημα Λασιθίου» (Πατεράκη, Ε., 2006).
Σπασμωδικές ενέργειες και αντεγκλήσεις των τοπικών θεσμικών οργάνων, ΧΔΛ και ΧΤΕΛ για 
ριζοσπαστικές ενέργειες, οδήγησαν σε τοπική κρίση. Μια μερίδα Χριστιανών υποστήριζε την 
αναστολή της λειτουργίας του Γυμνασίου Νεαπόλεως, ως πολυτέλειας, από την οικονομική 
κρίση, και τη διάθεση των χρημάτων λειτουργίας του στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η συμβουλευτική παρέμβαση κατευνασμού των πνευμάτων, εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κρήτης, ως εποπτεύουσας αρχής, απορρίφθηκε, από τους Τμηματικούς Εφόρους Λασιθίου.

Στους εκπαιδευτικούς του Τμήματος, χρεωστούνταν ήδη δεδουλευμένοι μισθοί έως και 
δύο ετών, και το οικονομικό έλλειμμα της ΧΤΕΛ υπολογίστηκε σε 347.221 γρ.

Στις περιόδους έκρυθμων καταστάσεων, κρίσεων και επαναστάσεων, το αρχειακό υλικό 
του Λασιθίου, μεταφερόταν σε ασφαλείς χώρους. Στο φρούριο Σπίνα-Λόγκας, στις εγκαταστά-
σεις της Διοίκησης Λασιθίου ή στην Ι. Μητρόπολη Κρήτης.

6 Η περίοδος μετά το 1895
Οι Τουρκοκρήτες, οργάνωσαν τρομοκρατικό κομιτάτο και έκαμαν βιαιότητες στα 1895. Οι 

Χριστιανοί, απάντησαν με αντάρτικες ομάδες για αντεκδίκηση, ενώ συστάθηκε τότε η «Μετα-
πολιτευτική Επιτροπή».

Στην επανάσταση του 1896 συνιστάται «Γενική Επαναστατική των Κρητών Συνέλευσις»,
και πολιορκείται η τουρκική φρουρά στο Βάμο (4-18 Μαΐου).

Το αρχειακό υλικό της ΧΔΛ, παραδόθηκε τότε, για φύλαξη στην Οθωμανική Διοίκηση 
Λασιθίου. Εκεί παράμενε πλέον, μέχρις ότου σίγησε οριστικά.

Σφαγές από τους Τούρκους σημειώθηκαν στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Στους επαναστά-
τες, χορηγήθηκε ο Νέος Οργανισμός της Κρήτης, (Πατεράκη Γ. Ά. 2012), οι κυριότερες διατά-
ξεις του οποίου είναι :

• Με έγκριση των Μ. Δυνάμεων, ο σουλτάνος διορίζει το Χριστιανό Γενικό Διοικητή.
• Ο Γενικός Διοικητής έχει ένα σύμβουλο από το αντίθετο θρήσκευμα.
• Αναγνωρίζεται η ελληνική, ως επίσημη γλώσσα, δικαστηρίων και Γενικής Συνέλευσης.
• Οι θέσεις Χριστιανών δημοσίων υπαλλήλων στο νησί είναι διπλάσιες των Οθωμανών.
• Αναδιοργανώνεται η Κρητική Χωροφυλακή, από ευρωπαίους αξιωματικούς.
• Με την εγγύηση των Μ. Δυνάμεων παραχωρείται πλήρης οικονομική και δικαστική 

ανεξαρτησία στο νησί.
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Αύγουστο 1896, έληξε η «τυχερή» επανάσταση της Μεταπολιτευτικής Επιτροπής. Δολο-
φονήθηκε στα Χανιά ο εισαγγελέας Κριάρης και κυκλοφόρησαν απειλητικές προκηρύξεις κατά
των Χριστιανών.

Το έτος 1897 ανέτειλε με ένταση στα γεγονότα. Όπως προέβλεπε ο Οργανισμός, τον Ια-
νουάριο ιδρύθηκε η Κρητική Χωροφυλακή από τον Άγγλο ταγματάρχη Μπορ. Αμέσως εκδη-
λώθηκε Οθωμανική αντίδραση για υπονόμευση του νέου Οργανισμού. Φόνοι, βιαιοπραγίες κατά 
Χριστιανών, πυρπόληση της Επισκοπής και των Χριστιανικών συνοικιών των Χανίων.

Στη Αθήνα, συλλαλητήρια, αντιπολίτευση και κοινή γνώμη, πίεζαν την ελληνική κυβέρ-
νηση Δεληγιάννη, να επέμβει στρατιωτικά στην Κρήτη. 17 Κρήτες αξιωματικοί, υπέβαλαν τότε
τις παραιτήσεις τους από τον Ελληνικό στρατό και οργάνωσαν επαναστατικά σώματα για την 
Κρήτη.

Τον επόμενο μήνα, 1 Φεβρουαρίου, ελληνικός στρατός 1.500 ανδρών υπό τον συνταγμα-
τάρχη Τιμολέοντα Βάσσο κατέλαβε, το νησί και κήρυξε την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. 

Η νέα επανάσταση των Κρητικών, κατέλυσε την Οθωμανική εξουσία στο νησί.
Ιδρύθηκαν τα Χριστιανικά στρατόπεδα : Ακρωτηρίου και των Αρχανών. 
Καταργήθηκε το καθεστώς των Δημογεροντιών, και επιδιώχτηκε η πολιτική οργάνωση της 

Κρήτης, με το σύστημα των Διοικητικών Επιτροπών, «Επιτροπειών».
Οι Επιτροπείες, περιόρισαν την εξουσία της διοικούσας εκκλησίας Κρήτης, σε καθαρά 

πνευματικό έργο. Ενοριακές Επιτροπές ανέλαβαν τη φροντίδα της μεταβατικής άτυπης Κοινωνι-
κής Διοίκησης του τόπου και της λειτουργίας των τοπικών σχολείων.

Στις 3 Φεβρουαρίου, έγινε στρατιωτική κατοχή του νησιού, κυρίως στις πόλεις, και από τις 
Μεγάλες Δυνάμεις.

Σκληρές μάχες διεξάγονταν σ’ ολόκληρη την Κρήτη. (Μάχες Αρχανών – Βομβαρδισμός 
του Ακρωτηρίου).

Το διοικητήριο Λασιθίου λεηλατήθηκε, ο Οθωμανός Διοικητής Κωνσταντίνος Αξελός,
συνελήφθη και μόλις που διέφυγε το λιντσάρισμα από τους επαναστάτες.

Από τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο (8 Απριλίου - 8 Μαΐου 1897) έγινε ανάκληση του 
ελληνικού στρατού από την Κρήτη (21 Απριλίου 97).

Το επόμενο έτος, η Γενική Συνέλευση των Κρητών, 18 Ιουλίου 1898, «… εξέλεξε πεντα-
μελή Εκτελεστικήν Επιτροπήν, ήτις εν συνεργασία προς το υψηλόν Συμβούλιον των Ναυάρχων 
θ’ αναλάβη την προσωρινήν οργάνωσιν και διοίκησιν της νήσου, συμφώνως προς τους συντα-
χθησομένους επί τούτω νόμους και κανονισμούς», (Προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης των Κρη-
τών, Ιούλιο 1898).

Η σύσταση 1898, της Εκτελεστικής Επιτροπής από Χριστιανούς, γνωστής και ως «Εκτελε-
στικόν» εμφάνισε συγκροτημένη τη Χριστιανική Κοινότητα, και έτοιμη ν’ αναλάβει πέραν της 
Κοινωνικής, και την Πολιτική Διοίκηση του νησιού. Οι Μεγάλες Δυνάμεις την εμπιστεύθηκαν 
και προίκισαν το νησί με το πολίτευμα της Αυτονομίας.

Η Μουσουλμανική αντίδραση κορυφώθηκε 25 Αυγούστου 1898 με τις ταραχές από υποκι-
νούμενο τουρκικό όχλο, και τη σφαγή του Ηρακλείου. Με απόφαση των Ναυάρχων, απόσπα-
σμα αγγλικού στρατού συνόδευε την εγκατάσταση των υπαλλήλων του Εκτελεστικού στο φορο-
λογικό γραφείο της πόλης του Ηρακλείου, στο λιμάνι. Στην κόλαση που ακολούθησε, έγινε σφα-
γή άμαχων Χριστιανών, 17 Άγγλων στρατιωτών, του πρόξενου της Αγγλίας, αλλά και πυρπόλη-
ση, λεηλασία των καταστημάτων της πόλης.

Με την κοινωνική αποσταθεροποίηση που προκλήθηκε, έγινε αδύνατη πλέον η ομαλή Κοι-
νωνική συνοχή και συμβίωση των δυο Κοινοτήτων του νησιού.

Η Αγγλία αντίδρασε. Συνέλαβε και δίκασε τους υπεύθυνους των ταραχών σε έκτακτο 
στρατοδικείο. Εκτέλεσε ισάριθμους ενόχους Τουρκοκρητικούς. Φυλάκισε άλλους και απέλασε 
τους υπόλοιπους.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Ο άγγλος ναύαρχος Νόελ, με ισχυρή μοίρα αγγλικού στόλου, κατέπλευσε στο λιμάνι του 
Ηρακλείου και διέταξε τον τουρκικό στρατό να εγκαταλείψει οριστικά την Κρήτη.

2 Νοεμβρίου 1898, και ο τελευταίος τούρκος στρατιώτης είχε απομακρυνθεί
Οι Μεγάλες Δυνάμεις, χορήγησαν στους Κρήτες το πολίτευμα της Κρητικής Πολιτείας.
Ο πρίγκιπας της Ελλάδας Γεώργιος, αποβιβάστηκε 9 Δεκεμβρίου 1898, και ανέλαβε Αρ-

μοστής των Μεγάλων Δυνάμεων στο νησί.
Άρχισε έτσι νέα περίοδος ανόρθωσης και προόδου της Κρήτης, με νέα οργάνωση, νομο-

θεσία και λειτουργία των θεσμών του νησιού, στην οποία επιβίωσε τελικά, η Χριστιανική Κοι-
νότητα.
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iii Η Κεντρική Δημογεροντία ήταν : Δικαστήριο κληρονομικού δικαίου αρχικά, και αρχή με αρμοδιότητες : Κοινω-
νικής Πολιτικής και Διοίκησης στη συνέχεια. Διαχείρισης μοναστηριακής περιουσίας (εποπτεία, εκμισθώσεις, 
δημοπρασίες), λατρείας, ναοδομίας, Τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαίδευσης, υγείας (νοσοκομείων, νεκροταφείων 
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δακτυλογραφημένο αντίτυπο, σ. 2.
v Ο κύριος όγκος του αρχείου τελειώνει στο 1896, υπάρχουν όμως και άλλα, ελάχιστα έγγραφα, των ετών 1897, 98 
και 99, τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι καλύπτουν καν τη συγκεκριμένη ταραγμένη χρονική περίοδο.
vi Η συχνή εναλλαγή του προσωπικού της Γραμματείας, σε συνδυασμό με τις έκρυθμες καταστάσεις των επανα-
στάσεων δικαιολογούν σημαντικές αποκλίσεις από το τυπικό. Ένας επιπλέον λόγος απόκλισης από τη γραφειοκρα-
τική δεοντολογία είναι ότι στο Ιστορικό Αρχείο της Χριστιανικής Δημογεροντίας Λασιθίου, διατηρούνται σήμερα 
ανακατεμένα, τα αρχεία : της Χριστιανικής Δημογεροντίας Λασιθίου, της Χριστιανικής Ορφανικής Τράπεζας Λασι-
θίου και της Τμηματικής Εφορίας Σχολείων Λασιθίου. Παρόλο που οι παραπάνω αρχές, θεωρούνται αυτοτελή σω-
ματεία (υπηρεσίες), υπάρχει ανάμιξη εγγράφων στοιχείων, ως και της αρίθμησης του πρωτοκόλλου εγγράφων τους 
ακόμη.
vii Βλ. Πατεράκη Γ. Ά. (2012). Άτυπες Μορφές Κοινωνικής Διοίκησης των Χριστιανών στην ύστερη τουρκοκρατία 
στην Κρήτη (1858-1898), ό. π., σ. 216.
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Περίληψη

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάδειξη των χαρακτηριστικών του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος. Αποτελεί ιστορική βιβλιογραφική έρευνα. Υποστηρίζεται ότι πολλά 
από τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης οφείλουν την προέλευσή τους στη θεμελίωση του
εκπαιδευτικού συστήματος κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Υποστηρίζεται ότι ο αρχαιογνωστικός 
προσανατολισμός της ελληνικής εκπαίδευσης όσο και η εμμονή στην καθαρεύουσα μέχρι το 1976
αποτελούν όψεις του φορμαλιστικού χαρακτήρα  του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που 
έχει ως αποτέλεσμα πρακτικές όπως η απομνημόνευση, ο παπαγαλισμός και ο δογματισμός. Έπειτα 
αναδεικνύεται ο εθνοκεντρικός χαρακτήρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το ελληνικό σχολείο 
έχει ως σκοπό του την ανάπτυξη της ελληνικής εθνικής συνείδησης. Για την ανάπτυξη και 
καλλιέργεια της ελληνικής εθνικής συνείδησης σημαντικό ρόλο παίζει, εκτός από τα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών και το διδακτικό υλικό, ο εορτασμός των εθνικών επετείων. Ως συμβολή 
του άρθρου θεωρείται η ανάδειξη των βασικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού συστήματος 
και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Λέξεις κλειδιά: ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, φορμαλισμός, εθνοκεντρισμός

1 Εισαγωγή
Στις αρχές του 21ου αιώνα, περίοδο που κυριαρχεί η παγκοσμιοποίηση, έχει επιτευχθεί η 

ελληνική εθνική συναίνεση για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Η πορεία της Ελλάδας 
ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή θεσμική και οικονομική 
ενσωμάτωσή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την υπαγωγή του εθνικού στο υπερεθνικό. Οι 
παραγωγικές – οικονομικές, οι πολιτικές - θεσμικές αλλά και οι πολιτισμικές σχέσεις, δηλαδή, που 
διατρέχουν την ελληνική εθνική επικράτεια υπακούουν σε συσχετισμούς και «λογικές» που 
προσδιορίζονται από την παγκοσμιοποίηση και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η ανάγκη 
συμμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα προς τις Ευρωπαϊκές οδηγίες επηρεάζει 
καθοριστικά τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης. Οι στόχοι της ελληνικής εκπαίδευσης, δηλαδή, 
επηρεάζονται από τις γενικότερες διεθνείς τάσεις, τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
άλλωστε συνδιαμορφώνονται από τα κράτη και επομένως και από την Ελλάδα, αλλά και τους 
ιδιαίτερους εθνικούς σκοπούς και προτεραιότητες (Βλάχος κ.ά 2008: 592).

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδειχθεί ότι πολλά από τα προβλήματα και τα 
χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης οφείλουν την προέλευσή τους στη θεμελίωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Υποστηρίζεται ότι ο αρχαιογνωστικός 
προσανατολισμός της ελληνικής εκπαίδευσης, όσο και η εμμονή στην καθαρεύουσα μέχρι το 1976
αποτελούν όψεις του φορμαλιστικού χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας τόσο σε πολιτικό όσο και 
σε πολιτιστικό επίπεδο. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πρακτικές, όπως η απομνημόνευση, ο 
παπαγαλισμός, ο δογματισμός θεωρείται ότι οφείλονται στον φορμαλιστικό χαρακτήρα του και 
αποτελούν παράδοση από την Οθωνική περίοδο. Αναδεικνύεται ο εθνοκεντρικός χαρακτήρας της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και το ελληνικό σχολείο ως εκφραστής της κυρίαρχης ιδεολογίας και 
μηχανισμός συγκρότησης εθνοκεντρικών ταυτοτήτων από τη συγκρότηση του Ελληνικού κράτους, 
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όπως συνέβη και σε άλλα έθνη κράτη κατά τον 19ο αι. και 20ο αιώνα. Το ελληνικό σχολείο έχει 
παραδοσιακά αφομοιωτικό προσανατολισμό, αφού σκοπός του ήταν η ανάπτυξη της ελληνικής 
εθνικής συνείδησης. Για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της ελληνικής εθνικής συνείδησης 
σημαντικό ρόλο παίζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και το διδακτικό υλικό αλλά και ο 
εορτασμός των εθνικών επετείων. Στον εορτασμό των εθνικών επετείων αναδεικνύονται οι ύψιστες 
αξίες του εκπαιδευτικού συστήματος η επίδοση και η διαγωγή. Η εργασία προσεγγίζει το θέμα 
αξιοποιώντας ποικίλες πηγές όπως, παραδείγματος χάρη, την πανελλαδική έρευνα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που δημοσιεύτηκε το 2008..

2 Τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος
Η ποιότητα της εκπαίδευσης επηρεάζεται από τις εκάστοτε κοινωνικές, ιστορικές και 

πολιτικές συνθήκες. Η ιστορία του εκπαιδευτικού συστήματος δείχνει ότι πολλά από τα 
προβλήματα και τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης οφείλουν την προέλευσή τους στη θεμελίωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Ο Αλέξης Δημαράς υποστηρίζει 
ότι τον 19ο αιώνα αποκρυσταλλώθηκαν τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος, τα 
οποία είναι: «ο συγκεντρωτικός του χαρακτήρας κάτω από τον απόλυτο κρατικό έλεγχο∙ η 
προσήλωσή του στην ομοιομορφία∙ η μονολιθικότητα της μέσης εκπαίδευσης, της οποίας το 
υπερφορτωμένο πρόγραμμα είχε καθαρά θεωρητικό-κλασικιστικό προσανατολισμό∙ η υπερτίμηση 
της αξίας των εξωτερικών χαρακτηριστικών» (Δημαράς, 1974: κα). Ο λογιοτατισμός απέτρεψε 
κάθε προσπάθεια εισαγωγής της καθομιλούμενης γλώσσας στα σχολεία μέχρι το 1976, ενώ η
κυριαρχία του κλασικισμού δεν επέτρεψε την ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και την εισαγωγή στο πρόγραμμα νέων τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων μέχρι 
την εποχή της μεταπολίτευσης. 

Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης μέχρι την πρώτη 
δεκαετία του 21ου αιώνα, αν και είχαν ως στόχο την αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, δεν επέτυχαν το στόχο τους. Η αντιπαράθεση πνευματικής και χειρωνακτικής 
εργασίας, ως παράδοση από τον 19ο αιώνα, έχει ως αποτέλεσμα τη «φυσική περιφρόνηση» των 
χειρωνακτικών επαγγελμάτων. Η εκπαίδευση ως προϋπόθεση κοινωνικής ανέλιξης και η απαξίωση 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εκπαίδευσης που απευθύνεται σε «κακούς μαθητές», οδήγησε 
σε ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό φοίτησης στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο μαζικός 
χαρακτήρας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, που χαρακτηρίστηκε 
ως «υπερεκπαίδευση των Ελλήνων» (Τσουκαλάς, 2006: 397-403, 425-426), συνεχίζεται τον 20ο και 
21ο αιώνα και έχει ως κυρίαρχο προσανατολισμό το Πανεπιστήμιο.

Τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με στόχο την 
διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, που δημοσιεύτηκαν το 2008, ανέδειξαν σοβαρά ζητήματα που αφορούν τις 
παραμέτρους ποιότητας του συστήματος. Στο διοικητικό πλαίσιο επισημαίνεται η γραφειοκρατική 
και συγκεντρωτική του δομή. Στο παιδαγωγικό πλαίσιο αναδεικνύονται η έλλειψη συνοχής μεταξύ 
των επιπέδων εκπαίδευσης, το ζήτημα της ποιότητας της παρεχόμενης γνώσης, η ανεπάρκεια του 
διδακτικού χρόνου και η τυπική και παραδοσιακή στην πράξη αξιολόγηση του μαθητή, παρά τις 
αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Στο επίπεδο της υλικοτεχνικής υποδομής παρουσιάζονται ελλείψεις 
στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την ασφάλεια του σχολικού χώρου. Όσον αφορά τους 
μηχανισμούς υποστήριξης και ανατροφοδότησης επισημαίνεται η έλλειψη ενός συγκροτημένου 
σχεδίου επιμόρφωσης, ευαισθητοποίησης και έγκαιρης ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, η απουσία 
συστηματικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, και η μη αξιοποίηση της εκπαιδευτικής 
έρευνας στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο οικονομικό επίπεδο θεωρείται αναγκαία η 
αύξηση της χρηματοδότησης σε νευραλγικούς τομείς της εκπαίδευσης και οι συντονισμένες 
κινήσεις στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των αναγκών σε όλα τα επίπεδα (Βλάχος κ.α, 
2008). 

Στην έρευνα επισημαίνεται το διάχυτο πρόβλημα στην ποιότητα της εκπαίδευσης, που 
εκδηλώνεται έντονα κυρίως στη βαθμίδα του Λυκείου. Η έλλειψη μιας καλά οργανωμένης 
τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης, ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του Λυκείου και ο 
προσανατολισμός του προς το Πανεπιστήμιο έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση και την έκπτωση 
της μορφωτικής αυτοτέλειάς του. Αυτό αποδεικνύεται και από την κατάργηση του θεσμού της 
«πέμπτης Δέσμης» στο Λύκειο για τους μαθητές, που δεν απέβλεπαν στην εισαγωγή στο 
πανεπιστήμια, αλλά στην απλή λήψη του απολυτηρίου του Λυκείου. Η θεσμοθέτηση της «πέμπτης 
Δέσμης» το 1983 είχε ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία της και τελικά την κατάργηση της ως 
θεσμού λόγω της απουσίας μαθητών. Η «πέμπτη Δέσμη» ακυρώθηκε λόγω «της κοινωνικής 
εμμονής στην επιδίωξη πανεπιστημιακών στόχων» (Δημαράς, 2000:  557). 

Τον Μάρτιο του 2005 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας πραγματοποίησε συνέδριο με θέμα: «Σύνδεση Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Εισαγωγικές Εξετάσεις στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Στο Δελτίο Τύπου του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που εξεδόθη με αφορμή την έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου, 
αναφέρεται: «Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα, παρά τις 
αλλεπάλληλες μεταρρυθμιστικές απόπειρες για βελτίωση και εκσυγχρονισμό του, δεν κατέστη 
δυνατόν να ξεφύγει τον θανάσιμο εναγκαλισμό των Εισαγωγικών Εξετάσεων προς την κατεύθυνση 
των οποίων είναι σταθερά προσηλωμένο» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006).

Η εκπόνηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως και η συγγραφή διδακτικών 
πακέτων και η παραγωγή εκπαιδευτικών λογισμικών για την υποχρεωτική εκπαίδευση, είχε ως 
στόχο θεωρητικά τη συνοχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανάμεσα στο Δημοτικό και το 
Γυμνάσιο. Την περίοδο 2005-2007 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με Ιδρύματα της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φορείς, διοργάνωσε πέντε συνέδρια με στόχο την ανάδειξη των 
προβλημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την διερεύνηση πιθανών 
λύσεων και «προοπτικών». Τα θέματα των συνεδρίων ήταν: α) «Διδακτικό υλικό και εκπαιδευτικό 
υλικό στο σχολείο: Προβληματισμοί-Δυνατότητες–Προοπτικές», β) «Οι ξένες γλώσσες στην δημόσια 
υποχρεωτική εκπαίδευση: Δεδομένα και Προοπτικές», γ) «Η διαχρονική ανάπτυξη της ΤΕΕ στον 
τόπο μας: Προβλήματα και Προοπτικές» δ) «Η Αγία Γραφή και ο σύγχρονος Ευρωπαϊκός 
πολιτισμός» και ε) «Σύνδεση Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισαγωγικές 
Εξετάσεις στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» όπως προαναφέρθηκε. Η διοργάνωση των συνεδρίων και η 
διεξαγωγή της έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την «Ποιότητα στην Εκπαίδευση» 
υποδηλώνουν την ανάγκη εκσυγχρονισμού και εφαρμογής μεταρρυθμιστικών μέτρων. Η αλλαγή 
των προγραμμάτων σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νέο Σχολείο) και στο Λύκειο, η 
εισαγωγή των Ερευνητικών Εργασιών (Λύκειο) και  των Βιωματικών Δράσεων (Γυμνάσιο), η 
έναρξη εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, κ.λ.π. εντάσσονται σε αυτή την 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού. 

2 Ο φορμαλιστικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
Στην ελληνική κοινωνία έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της εισαγωγής θεσμών και 

ανεπτυγμένης τεχνολογίας από τη Δύση. Το εκπαιδευτικό σύστημα βασίστηκε στα γερμανικά και 
γαλλικά πρότυπα, που εισήγαγαν οι Βαυαροί κατά την Οθωνική περίοδο. Οι μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες σε όλες τις περιόδους που ακολούθησαν μέχρι την εποχή της μεταπολίτευσης και 
είχαν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, ακυρώνονταν είτε με 
αντιμεταρρυθμίσεις, είτε στην πράξη. Ο Αλέξης Δημαράς, στο δίτομο έργο του που αποτελεί 
ανθολόγηση κειμένων σημαντικών για την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης από το 1821 έως το 
1964, δίνει δικαίως τον τίτλο: «Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε». 

Σύμφωνα με τον Μουζέλη, η εισαγωγή θεσμών έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη οργανικής 
σχέσης και δεσμών ανάμεσα στους ντόπιους και ξένους θεσμούς. Οι ξένοι θεσμοί, όπου έχουν 
εισαχθεί, είτε παίζουν καθαρά διακοσμητικό ρόλο (όπως, παραδείγματος χάρη, τα κοινοβούλια σε 
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Στην έρευνα επισημαίνεται το διάχυτο πρόβλημα στην ποιότητα της εκπαίδευσης, που 
εκδηλώνεται έντονα κυρίως στη βαθμίδα του Λυκείου. Η έλλειψη μιας καλά οργανωμένης 
τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης, ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του Λυκείου και ο 
προσανατολισμός του προς το Πανεπιστήμιο έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση και την έκπτωση 
της μορφωτικής αυτοτέλειάς του. Αυτό αποδεικνύεται και από την κατάργηση του θεσμού της 
«πέμπτης Δέσμης» στο Λύκειο για τους μαθητές, που δεν απέβλεπαν στην εισαγωγή στο 
πανεπιστήμια, αλλά στην απλή λήψη του απολυτηρίου του Λυκείου. Η θεσμοθέτηση της «πέμπτης 
Δέσμης» το 1983 είχε ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία της και τελικά την κατάργηση της ως 
θεσμού λόγω της απουσίας μαθητών. Η «πέμπτη Δέσμη» ακυρώθηκε λόγω «της κοινωνικής 
εμμονής στην επιδίωξη πανεπιστημιακών στόχων» (Δημαράς, 2000:  557). 

Τον Μάρτιο του 2005 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας πραγματοποίησε συνέδριο με θέμα: «Σύνδεση Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Εισαγωγικές Εξετάσεις στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Στο Δελτίο Τύπου του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που εξεδόθη με αφορμή την έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου, 
αναφέρεται: «Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα, παρά τις 
αλλεπάλληλες μεταρρυθμιστικές απόπειρες για βελτίωση και εκσυγχρονισμό του, δεν κατέστη 
δυνατόν να ξεφύγει τον θανάσιμο εναγκαλισμό των Εισαγωγικών Εξετάσεων προς την κατεύθυνση 
των οποίων είναι σταθερά προσηλωμένο» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006).

Η εκπόνηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως και η συγγραφή διδακτικών 
πακέτων και η παραγωγή εκπαιδευτικών λογισμικών για την υποχρεωτική εκπαίδευση, είχε ως 
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μερικές χώρες της Αφρικής) ή όταν ριζώνουν στη χώρα που τους αποδέχεται, δε συγχωνεύονται 
αποτελεσματικά με τις παλαιότερες θεσμικές δομές. Συνυπάρχουν με τέτοιο τρόπο, ώστε κανένας 
δε λειτουργεί σωστά. Ο νεοελληνικός φορμαλισμός έχει ως αποτέλεσμα την αναντιστοιχία 
επίσημων κανόνων και καθημερινών πρακτικών και οφείλεται στην εισαγωγή θεσμών, εξαιτίας της 
περιφερειακής ένταξης της Ελλάδας στον παγκόσμιο καπιταλισμό (Μουζέλης, 1978: 03-330). Ο 
φορμαλισμός, δηλαδή, δίνει έμφαση στη «μορφή» ή τον «τύπο» και όχι στην ουσία. Βασικό 
χαρακτηριστικό του αποτελεί η επικέντρωση στα «επουσιώδη» και όχι στα «ουσιώδη» προβλήματα 
και ζητήματα.

Ο Νίκος Μουζέλης υποστηρίζει ότι ο αρχαιογνωστικός προσανατολισμός της ελληνικής 
εκπαίδευσης όσο και η εμμονή στην καθαρεύουσα αποτελούν όψεις του φορμαλιστικού χαρακτήρα 
της ελληνικής κοινωνίας τόσο σε πολιτικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο. Εξαιτίας της απουσίας 
ενδογενούς ανάπτυξης «οι πολιτικοί θεσμοί αλλά [και] σχεδόν οι πιο πολλές από τις κυριότερες 
ιδεολογικές – πολιτιστικές τάσεις που υπάρχουν στη χώρα έχουν δυτική προέλευση … Η 
προσκόλληση του σύγχρονου Έλληνα στο αρχαίο παρελθόν του είναι προϊόν εισαγωγής από το 
εξωτερικό, προϊόν που αναπτύχθηκε από την Ευρώπη της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού»
(Μουζέλης, 1978: 321). Στο πολιτιστικό επίπεδο, σύμφωνα με τον Μουζέλη, η χρήση της 
καθαρεύουσας, γλώσσας τεχνητής αρχαϊκού χαρακτήρα, απονέκρωσε την παιδεία και οδήγησε στη 
φορμαλιστική σκέψη ή μη σκέψη. Η καθαρεύουσα, ο σχολαστικισμός και η αρχαιολατρία 
θεωρήθηκαν ενδείξεις ελληνικότητας και πατριωτισμού, αν και αφορούσαν μια νεκρή πολιτιστική 
παράδοση. 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πρακτικές, όπως η απομνημόνευση, ο παπαγαλισμός, ο 
δογματισμός οφείλονται στον φορμαλιστικό χαρακτήρα του και αποτελούν παράδοση από την 
Οθωνική περίοδο. Η τυπική θεσμοθέτηση αλλά μη ουσιαστική υλοποίηση θεσμών ή νόμων ή η 
καθυστέρηση στην εφαρμογή τους αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική, που εφαρμόζεται μέχρι 
σήμερα. Παραδείγματα αυτών των πρακτικών αποτελούν η νομοθετική θεσμοθέτηση του Κρατικού 
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που έγινε το 1999 με τον Ν. 2749/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), και η 
πρώτη εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης τον Νοέμβριο του 2003 ή η μη έκδοση των 
Προεδρικών Διαταγμάτων, που προέβλεπε ο Ν. 1566/1985. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση: «επικρατεί το μοντέλο της διοικητικής πυραμίδας που εξασφαλίζει 
συνοχή στον μηχανισμό, αλλά καλλιεργεί νοοτροπίες προσκόλλησης στις εγκυκλίους και όχι στην 
ουσία, δηλαδή το εκπαιδευτικό έργο» (Κουλουμπαρίτσι κ.α., 2007: 50). Η αναντιστοιχία επίσημων 
κανόνων και καθημερινών πρακτικών επιβεβαιώνεται από την ίδια έρευνα. Παραδείγματος χάρη, 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση αν και έχουν τυπικά υιοθετηθεί μαθητοκεντρικές και 
ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας, σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), στην πραγματικότητα η διδακτική πράξη ακολουθεί συνήθως 
τον παραδοσιακό τρόπο της δασκαλοκεντρικής μετωπικής διδασκαλίας (Βλάχος κ.α,  2008:550).

3 Ο εθνοκεντρικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Ο 19ος αιώνας θεωρήθηκε ο αιώνας της εθνικής ιστορίας και των μεγάλων ιστορικών 

αφηγήσεων (grand narratives) και χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια των διανοουμένων κάθε 
εθνικού κράτους (ιστορικών, λαογράφων, λογοτεχνών, ζωγράφων κλπ.) να κατασκευάσουν εθνικές 
ταυτότητες για την ενσωμάτωση των εθνοτικών πληθυσμών στις διαδικασίες εκπαίδευσης, 
εκβιομηχάνισης και εκσυγχρονισμού του εθνικού κράτους. Η εθνικιστική ιδεολογία αποτέλεσε την  
κυρίαρχη ιδεολογία της αστικής τάξης σε όλα τα εθνικά κράτη αυτήν την περίοδο. Η εκπαιδευτική 
διαδικασία επηρεάζεται από τα ιδεολογικά ρεύματα κάθε εποχής. Πρωταρχικός στόχος της 
σχολικής εκπαίδευσης τον 19ο αιώνα είναι η διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας και η ενίσχυση 
των θεσμών και της εξουσίας του εθνικού κράτους (Ματθαίου, 2007: 15). Από τη συγκρότηση του 
ελληνικού κράτους «η σφυρηλάτηση της εθνικής ταυτότητας ανατίθεται στην εκπαίδευση και η 
οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος λειτούργησε ρυθμιστικά προς τη διαμόρφωση της 
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φυσιογνωμίας της εθνικής συνείδησης» (Γκλαβάς, 2002: 6). Στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
είναι, δηλαδή, η ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης και η καλλιέργεια της γλωσσικής ομοιογένειας 
όλων των εθνοτικών ομάδων, που ανήκαν στο νεοσύστατο κράτος.  

Η έννοια του ελληνισμού έχει κυριαρχήσει στην συγκρότηση της ελληνικής εθνικής 
ιδεολογίας και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από τα μέσα του 19ου αιώνα. Η αφομοιωτική 
στρατηγική της εθνικής ιδεολογίας τον 19ο αιώνα έχει ως στόχο την καλλιέργεια της ομοιογένειας 
του ελληνικού πληθυσμού. Ο ελληνισμός ως στρατηγική αφομοίωσης αποτελεί μια διαδεδομένη 
αντίληψη της εποχής, σύμφωνα με την οποία οι λαοί χωρίς ιστορία ωφελούνται αφομοιούμενοι 
μέσα στις σημαντικότερες εθνικές οντότητες που αποτελούν οι ιστορικοί λαοί (Hobsbawn, 1994: 
60-61). Η χρήση της έννοιας αυτής μεταφράζει σε εθνική ιστορία την ιστορία της ανάγνωσης και 
της γραφής της ελληνικής γλώσσας. Η διάδοση των ελληνικών γραμμάτων ορίζεται ως 
εξελληνισμός.  Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο η «κύρια σημασία του εξελληνίζω 
σήμαινε: τη μετάδοση της ελληνικής γλώσσας σε ξενικούς λαούς και την εγχάραξη σε αυτούς, δια 
μέσου της γλώσσας, του εθνικού χαρακτήρα των Ελλήνων. Ο ελληνισμός ήταν το αποτέλεσμα 
αυτής της δραστηριότητας» ( Σιγάλας, 2001: 7). Η αφομοίωση, η απορρόφηση και η συγχώνευση 
είναι οι βασικές έννοιες που ορίζουν το σημασιολογικό πεδίο της πρώτης εμφάνισης του όρου. Η 
αφομοιωτική στρατηγική του ελληνισμού κυριάρχησε σε όλη την περίοδο του 19ου και 20ου αιώνα. 

Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του κράτους να συμπεριλάβει το έθνος.
Αυτήν την περίοδο το δίκτυο των ελληνικών σχολείων εξαπλώθηκε στις πιο απομακρυσμένες 
περιοχές των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας, όπου ήταν δυνατόν να βρεθούν ελληνικές 
ορθόδοξες κοινότητες. Τα σχολεία οργανώθηκαν από τις τοπικές κοινότητες, αλλά σύμφωνα με τα 
εκπαιδευτικά πρότυπα που εισήχθηκαν από το ελληνικό κράτος (Τσουκαλάς, 20066

: 449-463). Στο 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η εθνική διαπάλη στο χώρο της Μακεδονίας ανάμεσα σε Έλληνες και 
Βούλγαρους έχει ως  επίκεντρο την ίδρυση σχολείων και την ελληνική ή βουλγάρικη γλώσσα ως 
εθνικιστικό όχημα (Clog,1981, Βακαλόπουλος, 1986)1.
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1Το 1870 η ίδρυση της βουλγαρικής Ορθόδοξης Εξαρχίας δίνει τυπικά το σύνθημα της έναρξης της εθνικής διαπάλης στον 
Μακεδονικό χώρο. Η εθνικιστική πολιτική της βουλγάρικης διείσδυσης στη Μακεδονία αφορούσε την ίδρυση βουλγάρικων 
σχολείων, τον διορισμό βουλγάρων δασκάλων και την εισαγωγή της βουλγάρικης γλώσσας στην εκκλησιαστική λειτουργία. Ο 
«Μακεδονικός Αγώνας» υπήρξε η πιο κρίσιμη φάση των ελληνικών προσπαθειών να διασφαλιστούν τα εθνικά συμφέροντα στη 
Μακεδονία. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 1. η ενίσχυση της ελληνομάθειας δια του ελληνικού σχολείου, 2. η κατοχύρωση 
του ελέγχου των ορθοδόξων κοινοτήτων από ιερείς πιστούς στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, 3. ο επηρεασμός της διεθνούς κοινής 
γνώμης με στοιχεία σχετικά με την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού της Μακεδονίας, 4. ο πειθαναγκασμός ατόμων ή 
κοινοτήτων που είχαν προσχωρήσει στους αντιπάλους να ανανήψουν και να δηλώσουν ότι ανένηψαν και 5. η εκτέλεση επικινδύνων 
αντιπάλων.
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Πασιάς, 1997). Για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της ελληνικής εθνικής  συνείδησης σημαντικό 
ρόλο παίζει, εκτός από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και το διδακτικό υλικό (Άχλης, 1983, 
Φλουρής &  Καλογιαννάκη-Χουρδάκη, 1996), ο εορτασμός των εθνικών επετείων (Μπονίδης, 
2004). 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τον εορτασμό των δυο εθνικών επετείων διατίθεται 
από μια σχολική ημέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνονται τελετές, που συνήθως περιέχουν την 
εκφώνηση «του πανηγυρικού» λόγου, ή του «χρονικού» της επετείου, απαγγελίες ποιημάτων, 
τραγούδια, φωτογραφικό υλικό, προβολή διαφανειών και βίντεο, θεατρικά δρώμενα και γενικά 
υλικό που παρέχει αναπαραστάσεις της επετείου. Συνήθως οι τελετές ολοκληρώνονται, όταν 
σύσσωμη η σχολική κοινότητα ψάλλει τον εθνικό ύμνο. Μέρος της τελετής αποτελεί η συμμετοχή 
των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις τοπικές παρελάσεις 
ανήμερα της εορτής. Κατά τη διάρκεια της εορτής της Σημαίας, που γίνεται την 27η Οκτωβρίου, 
παραμονή της εθνικής επετείου, παραδίδεται η σημαία στον σημαιοφόρο του σχολείου και 
ορίζονται οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνων, απονέμονται οι τιμητικές 
διακρίσεις των μαθητών (αριστεία και βραβεία προόδου) και καλούνται να παραστούν εκπρόσωποι 
των τοπικών αρχών, οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών (Υ. Α. 80033/Γ2/04-08-2006, άρθρo
26). Η επιλογή εκείνων που έχουν την υψηλότερη επίδοση ως σημαιοφόρων, παραστατών και 
υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνων αποτελεί μια από τις πρακτικές ανάδειξης της υψηλής 
επίδοσης και καλής διαγωγής ως αξίες στο σχολικό πλαίσιο. Η εορτή της Σημαίας, δηλαδή,  
αποτελεί μια πολύ σημαντική τελετή του σχολείου κατά την οποία οι ύψιστες αξίες του σχολικού 
πλαισίου, δηλαδή η ελληνική εθνική συνείδηση, η υψηλή σχολική επίδοση και η «κοσμιότατη» 
διαγωγή προβάλλονται και τιμούνται. 

4 Συμπεράσματα  
Είναι σαφές ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει, συγκεντρωτικό  χαρακτήρα,  

θεωρητικό-κλασικιστικό προσανατολισμό και είναι προσηλωμένο στην  ομοιομορφία. Η κυριαρχία 
του κλασικισμού είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη μιας καλά οργανωμένης τεχνικοεπαγγελματικής 
εκπαίδευσης ενώ το Λύκειο είναι προσανατολισμένο προς το Πανεπιστήμιο και έχει 
εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα. Προβλήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι: α) η 
γραφειοκρατική και συγκεντρωτική του δομή, β) η έλλειψη συνοχής μεταξύ των επιπέδων 
εκπαίδευσης, η ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, η ανεπάρκεια του διδακτικού χρόνου και η 
τυπική και παραδοσιακή στην πράξη αξιολόγηση του μαθητή, παρά τις αλλαγές στο θεσμικό 
πλαίσιο, γ) οι ελλείψεις στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την ασφάλεια του σχολικού 
χώρου, δ) η έλλειψη ενός συγκροτημένου σχεδίου επιμόρφωσης, ευαισθητοποίησης και έγκαιρης 
ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, η απουσία συστηματικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, 
και η μη αξιοποίηση της εκπαιδευτικής έρευνας στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και ε) η 
ανάγκη  αύξησης της χρηματοδότησης σε νευραλγικούς τομείς της εκπαίδευσης όπως και οι 
συντονισμένες κινήσεις στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των αναγκών σε όλα τα επίπεδα

Ο νεοελληνικός φορμαλισμός έχει ως αποτέλεσμα την αναντιστοιχία επίσημων κανόνων και 
καθημερινών πρακτικών και οφείλεται στην εισαγωγή θεσμών, εξαιτίας της περιφερειακής ένταξης 
της Ελλάδας στον παγκόσμιο καπιταλισμό. Ο φορμαλιστικός χαρακτήρας του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος έχει ως αποτέλεσμα να δίνεται έμφαση στη «μορφή» ή τον «τύπο» και 
όχι στην ουσία και να επικεντρώνεται στα «επουσιώδη» και όχι στα «ουσιώδη» προβλήματα και 
ζητήματα. Το μοντέλο της διοικητικής πυραμίδας που κυριαρχεί, εξασφαλίζει συνοχή στον 
μηχανισμό, αλλά καλλιεργεί νοοτροπίες προσκόλλησης στις εγκυκλίους και όχι στην ουσία, 
δηλαδή το εκπαιδευτικό έργο. Η τυπική θεσμοθέτηση αλλά η μη ουσιαστική υλοποίηση θεσμών ή 
νόμων ή η καθυστέρηση στην εφαρμογή τους αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική, που 
εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα πρακτικές, όπως η απομνημόνευση, ο παπαγαλισμός, ο 
δογματισμός που κυριαρχούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οφείλονται στον φορμαλιστικό 
χαρακτήρα του και αποτελούν παράδοση από την Οθωνική περίοδο. 
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Το ελληνικό σχολείο έχει παραδοσιακά αφομοιωτικό προσανατολισμό, αφού σκοπός του 
ήταν η ανάπτυξη της ελληνικής εθνικής συνείδησης. Ένας από τους διαχρονικούς σκοπούς της 
εκπαίδευσης, όπως αποτυπώνονται στα διαδοχικά Συντάγματα της χώρας και στην εκπαιδευτική 
νομοθεσία είναι «η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Για την ανάπτυξη και 
καλλιέργεια της ελληνικής εθνικής συνείδησης σημαντικό ρόλο παίζουν τα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών και το διδακτικό υλικό όπως και ο εορτασμός των εθνικών επετείων. Οι 
σχολικές εορτές που πραγματοποιούνται για τις εθνικές επετείους αποτελούν τελετές κατά τις
οποίες οι ύψιστες αξίες του σχολικού πλαισίου, δηλαδή η ελληνική εθνική συνείδηση, η υψηλή 
σχολική επίδοση και η «κοσμιότατη» διαγωγή προβάλλονται και τιμούνται. 
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διερεύνηση και αξιοποίηση των παραγόντων  εκείνων 
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2 Μέθοδος
Η γενική μεθοδολογική διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την ανάπτυξη της μελέτης μας 

είναι η εξής: Περιγραφή - Ανάλυση - Αξιολόγηση - Ερμηνεία. Δύο μεθοδολογικοί τρόποι κρίθηκαν 
απαραίτητοι για τη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος. Ο πρώτος είναι η Συγκριτική μέθοδος και ο 
δεύτερος η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Στόχος της Συγκριτικής Εκπαίδευσης είναι η 
παρουσίαση της ιδιομορφίας ενός εκπαιδευτικού συστήματος αναφορικά με το γενικό ιστορικό και 
πολιτικό υπόβαθρό του. Η χρήση της ανάλυσης περιεχομένου στην παρούσα μελέτη μας βοήθησε 
περισσότερο στην επεξεργασία του υλικού της έρευνας, καθώς και  στην καλύτερη οργάνωση, 
ταξινόμηση και επεξεργασία του. Τέλος, η χρήση αυτής της προσέγγισης μας επέτρεψε να 
καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το πανεπιστημιακό υπόβαθρο και προφίλ του  
δασκάλου στην Ελλάδα και τη διαμόρφωσή του κατά τη επιλεγόμενη περίοδο μελέτης, όπως και σε 
ουσιαστικές προτάσεις βελτίωσης του επαγγελματικού προφίλ των φιλολόγων και κατ΄ επέκταση 
της  διδασκαλίας των δύο κλασικών γλωσσών.

3  Το πανεπιστημιακό υπόβαθρο του δασκάλου στην Ελλάδα 

Το πρόβλημα της Φιλοσοφικής Σχολής, έχει επισημανθεί από τον Δελμούζο, πάρα πολλά 
χρόνια πριν (ήδη από το 1944). Σε αυτή την κατεύθυνση, αναφέρει με τρόπο ρητό, ότι είναι 
αναγκαία η ορθή οργάνωση του προγράμματος στα σχολεία, ούτως ώστε ο φιλόλογος να μη 
διδάσκει ασχέτως ειδικότητας, όλα τα ιστορικοφιλολογικά και φιλοσοφικά μαθήματα, αλλά 
μόνον αυτά της ειδικότητας του και μόνο σε επικουρική βάση και σε αναπλήρωση, τα υπόλοιπα 
μαθήματα. Η λύση δεν μπορεί να συνίσταται στην αλλαγή του προγράμματος σπουδών στη 
Φιλοσοφική Σχολή, ώστε όλοι οι φοιτητές να αποκτήσουν ρηχή πολυγνωσία, εις βάρος της 
επιστημονικής μόρφωσης. Άλλωστε, αν προκαλεί ζημιά στην εκπαίδευση ο άνευ συγκεκριμένης 
μεθόδου, επιστημονικά ωστόσο, καταρτισμένος καθηγητής, πολύ μεγαλύτερη ζημιά προκαλεί ο 
καθηγητής, ο οποίος εξαντλεί την προσπάθειά του στη διδακτική μέθοδο και σε διδακτικά 
τεχνάσματα, αγνοώντας την ουσία και το επιστημονικό περιεχόμενο (Δελμούζος, 1983).Συχνά 
βεβαίως, διατυπώνεται η άποψη, ότι ο επαγγελματικός σκοπός των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, θέτει ως προτεραιότητα την προετοιμασία των φοιτητών για την επαγγελματική 
τους ζωή. Έτσι, αν οι φιλόλογοι καλούνται να διδάξουν συγκεκριμένους συγγραφείς ή κλάδους 
της φιλολογίας στα Γυμνάσια και τα Λύκεια, αυτά θα πρέπει να αποτελούν τα αντικείμενα 
διδασκαλίας τους στο Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για μια άποψη η οποία ενέχει κάποιας 
χρηστικής αξίας, αλλά «δεσμεύει» το ίδρυμα που κατεξοχήν χαρακτηρίζεται από την ελευθερία 
στη διδασκαλία του και την αυτονομία του και το καθιστά απλό παρατηρητή στις εξελίξεις που 
διαδραματίζονται στη Μέση Εκπαίδευση. Το πρόβλημα συνεπώς, ανάγεται στον εντοπισμό του 
παράγοντα ο οποίος ρυθμίζει τις εκπαιδευτικές εξελίξεις στη Μέση Εκπαίδευση ( Βερέβη, 
1999).Σε γενικές γραμμές, οι απόφοιτοι των φιλοσοφικών σχολών, κατευθύνονται κατά κύριο 
λόγο, στον τομέα της εκπαίδευσης, ασχέτως του γεγονότος ότι πολλοί εξ’ αυτών, αναγκάζονται 
εκ των πραγμάτων, να αναζητήσουν άλλη επαγγελματική διέξοδο και στέγη. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως, είναι επιβεβλημένο το εν πολλοίς αυτονόητο, ότι δηλαδή, η πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση αυτών, να μην αγνοεί τον εν τέλει ρόλο τους στη μέση εκπαίδευση. Η
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ιδιαίτερα των  λεγόμενων «καθηγητικών» σχολών, πέραν του 
ειδικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει για τον ιστορικό της εκπαίδευσης, αναδεικνύει τον 
επιστημονικό και ευρύτερο ιδεολογικό εξοπλισμό, δια του οποίου είναι εφοδιασμένοι οι 
εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει, ότι ορισμένα εκ των 
καταγραφόμενων στη Μέση Εκπαίδευση, προβλημάτων, θα πρέπει να αποδοθούν σε αντίστοιχα 
προβλήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο τρόπος δια του οποίου οι καθηγητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διδάχθηκαν το αντικείμενο του κλάδου τους, είναι σε γενικές 
γραμμές και ο τρόπος με τον οποίον θα διδάξουν στη συνέχεια το εν λόγω αντικείμενο. Αυτό 
ισχύει τόσο για τη δομή του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου, όσο και για το περιεχόμενό 
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του. Στην περίπτωση που ο εν λόγω κλάδος, είναι επιφορτισμένος με μια αποστολή που 
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νέων διδακτικών αντικειμένων, εν είδει απόκρισης στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται από την 
επιστήμη και την τεχνολογία
Αντιστοίχως, η Λατινική γλώσσα, διδάσκεται στα σχολεία του Νεοελληνικού Κράτους από τις 
αρχές του έτους 1837, όταν εφαρμόστηκε η πρώτη εκπαιδευτική θεσμική ρύθμιση (Κατσίκας κ.ά.,  
2004),η οποία διευθετούσε τα ζητήματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ήτοι, το Διάταγμα 
της 31.12.1836 /12.1.1837 «Περί του κανονισμού των Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων». Η 
θέση του μαθήματος στο πρώτο αναλυτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Κράτους, ήταν ιδιαίτερα 
προνομιακή.
Η αναγκαιότητα του μαθήματος, στον εκπαιδευτικό χώρο, αμφισβητήθηκε έντονα, κυρίως κατά 
τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Το μάθημα αποτέλεσε τον κύριο στόχο πολεμικής κατά των κλασι-
κών γραμμάτων, θεωρούμενο ως παιδευτική ύλη που αντιβαίνει στον εκσυγχρονισμό των 
γνώσεων και καλύπτει, όχι με  επωφελή τρόπο, πολύτιμο διδακτικό χρόνο. Η πολεμική αυτή, 
είχε ως αποτέλεσμα το μάθημα να περιέλθει σε ανυποληψία και να διδάσκεται σήμερα με 
έλλειψη επιμέλειας και ενδιαφέροντος (Βερτσέτης,1997).
Σε κάθε περίπτωση, τα Λατινικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, απετέλεσαν 
ένα μάθημα το οποίο παρουσίασε συνεχείς αποκοπές και επανεντάξεις μεταξύ της κατηγορίας 
των υποχρεωτικών και αυτής των προαιρετικών μαθημάτων.
Παρατηρώντας την πορεία των Λατινικών στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τη 
διάρκεια του 20ου αιώνα, διαπιστώνεται μια συνεχόμενη παλινδρόμηση αναφορικά με την ένταξη 
του μαθήματος στη μία ή στην άλλη κατηγορία.
Οι σημαντικοί σταθμοί του 20ου αιώνα σε αυτήν την πορεία του μαθήματος, εντοπίζονται ήδη από 
τις αρχές της δεκαετίας του ’30 και διατρέχουν ένα χρονικό εύρος της τάξης  των περίπου 70 ετών.
Σε συνέχεια της περιόδου που ακολούθησε την έκρηξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τη λήξη 
αυτού, αλλά και όλη τη δεκαετία του ’50, η διδασκαλία του μαθήματος των Λατινικών, είτε έγινε 
υποκείμενο αυξήσεων ή μειώσεων των ωρών διδασκαλίας του, είτε προσαρμόστηκε στις εν γένει 
σχολικές αλλαγές που αφορούσαν το όλο δευτεροβάθμιο 
Το 1997, τα Λατινικά αποφασίστηκε να αποτελούν μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης του Ενιαίου 
Λυκείου στη Β’ τάξη και Γ’ τάξη και να διδάσκονται για μία και δύο ώρες στη Β’ τάξη και δύο 
ώρες αντίστοιχα στη Γ’ τάξη. Η έναρξη ισχύος αυτής της απόφασης, ορίστηκε για τη Β’ τάξη από 
την 1η Σεπτεμβρίου 1998 και για τη Γ’ τάξη από την 1η Σεπτεμβρίου 1999 ( Βλ. σχετικά, Υ.Α. υπ’ 
αριθ.Γ2/6953/1997 - ΦΕΚ 1057/Β/1997). 
Αυτή ήταν και η τελευταία ουσιαστική αλλαγή της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου 1945 – 1999.
Φαίνεται ωστόσο, ότι οι παραπάνω περιγραφείσες αλλαγές ως προς τη γενικότερη παρουσία και 
τη θέση του μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας, αντανακλούν σε ένα μεγάλο 
βαθμό τις εκάστοτε απαιτήσεις κάθε εποχής, οι οποίες με τη σειρά τους δύνανται να αλλάζουν και 
το πλαίσιο της σχολικής γνώσης, δεδομένου ότι η μορφή οργάνωσης της σχολικής γνώσης 
επηρεάζεται συχνά από σειρά παραγόντων πολιτικού, κοινωνικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Δηλαδή, εξελικτικά και σταδιακά, ένα πλήθος παραγόντων επηρέασαν τη διαμόρφωση και 
εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος της εξεταζόμενης περιόδου (του σημερινού εκπαιδευτικού 
μας συστήματος συμπεριλαμβανομένου) και συνακόλουθα και τη διδασκαλία των κλασικών 
γλωσσών. Πολλές οι συγκρούσεις, οι διαφωνίες, οι διαμάχες στο πνευματικό επίπεδο, οι 
μεταρρυθμίσεις και οι αντιμεταρρυθμίσεις, οι πολιτικές αντιφάσεις, τα ιδιωτικά συμφέροντα και οι 
προσωπικές ιδεολογίες που κυριάρχησαν και επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την όλη 
εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας, πολλές φορές μέσα σ' ένα πολυτάραχο πολιτικό κλίμα.

5  Προτάσεις βελτίωσης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των φιλολόγων και της 
διδασκαλίας των κλασσικών γλωσσών

Επανερχόμενοι και πάλι στον Δελμούζο, αναφέρεται η σχετική του πρόταση περί 
χωρισμού των πτυχίων σε δύο είδη, ήτοι, τα επαγγελματικά (κυρίως εκπαιδευτικά) και τα 
ελεύθερα, παραπέμποντας ευθέως, στο παράδειγμα της Γαλλίας και της Γερμανίας, όπου οι 
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ελεύθερα, παραπέμποντας ευθέως, στο παράδειγμα της Γαλλίας και της Γερμανίας, όπου οι 

κάτοχοι των επαγγελματικών (εκπαιδευτικών) πτυχίων οδηγούνταν μετά από εξετάσεις στην 
εκπαίδευση (Α. Δελμούζος, 1983) Η εν λόγω πρόταση, οδηγεί σε αναπόφευκτους  
συσχετισμούς, παρά τις διαφορές που υπάρχουν, με το σημερινό καθεστώς διορισμού των 
εκπαιδευτικών μέσω Α.Σ.Ε.Π. Σύμφωνα με το Δελμούζο λοιπόν, τα πτυχία θα έπρεπε να 
διαχωριστούν σε 4 είδη, ήτοι, το φιλολογικό, το ιστορικό, το φιλοσοφικό και το αρχαιολογικό 
(Δελμούζος, 1983)  , τα τρία πρώτα δηλαδή, να οδηγούν στο εκπαιδευτικό επάγγελμα, ενώ το 
τελευταίο να οδηγεί σε μη εκπαιδευτικό επάγγελμα. Άλλη πρόταση του Δελμούζου αναφορικά 
με την οργάνωση των σπουδών μέσα στη Φιλοσοφική, σχετίζεται με ένα ζητούμενο ακόμη και 
σήμερα, δηλαδή την ένταξη της παιδαγωγικής μόρφωσης των υποψήφιων καθηγητών στο 
πρόγραμμα σπουδών από πρώιμο στάδιο, ούτως ώστε να εξυψωθεί εντός των φοιτητών, το 
ιδανικό του δασκάλου, όχι όμως σε ιδιαίτερο βάθος, προκειμένου να μην διασπάται ο τελικός 
προσανατολισμός των φοιτητών. Απαραίτητη έκρινε ο Δελμούζος και την πρακτική 
παιδαγωγική μόρφωση, κατ’ ελάχιστο για ένα σχολικό έτος, με την παιδαγωγική δοκιμασία στο 
τέλος της χρονιάς (Δελμούζος, 1983). Σήμερα η πρακτική, είναι ακόμη μέρος μόνο του 
προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού-Φιλοσοφικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής, 
αφήνοντας στους φοιτητές των άλλων τμημάτων, το προνόμιο της πληρέστερης επιστημονικής 
κατάρτισης μεν, το μειονέκτημα της περιορισμένης επαφής με την παιδαγωγική επιστήμη δε. 
Το εν λόγω θέμα, αναδείχθηκε και από τον Σύλλογο Αποφοίτων Φιλοσοφικής Φιλόλογος, με 
την πρόταση της κατάλληλης αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών, όλων των τμημάτων 
του παλαιού ενιαίου Τμήματος Φιλολογίας, με την προσθήκη υποχρεωτικών ωρών ασκήσεων, 
αλλά και φιλολογικών μαθημάτων στα άλλα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής πέρα από το 
σημερινό Τμήμα Φιλολογίας. Η τριχοτόμηση των Τμημάτων Φιλολογίας, οδήγησε μεταξύ 
άλλων και στην υποβάθμιση των Αρχαίων Ελληνικών, στα δύο από τα τρία μόρια του αρχικού 
σχήματος, με τις συνακόλουθες συνέπειες να τις επωμίζεται η εκπαίδευση. Ο Βαρμάζης, 
επισημαίνει το πρόβλημα της κατάλληλης εκπαίδευσης των φοιτητών, μετά την τριχοτόμηση 
των φιλοσοφικών σχολών, συσχετίζοντάς το και με μιαν άλλη παράμετρο, αυτή δηλαδή του 
χρόνου ο οποίος μεσολαβεί μέχρι το διορισμό του εκπαιδευτικού, αναφέροντας ότι οι 
περισσότεροι φιλόλογοι, γνωρίζουν σε πολύ μικρότερο βαθμό τα Αρχαία Ελληνικά, από ότι τα 
γνώριζαν ως υποψήφιοι φιλόλογοι( Βαρμάζης, 1994). Η Βερέβη, στα πλαίσια της διδακτορικής 
της διατριβής, μελέτησε την πορεία της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και πιο συγκεκριμένα, τη 
διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, κατά το χρονικό διάστημα 
μεταξύ του 1950 και του 1982. Σύμφωνα με τη Βερέβη λοιπόν, η επαγγελματική αποστολή της 
Φιλοσοφικής Σχολής, συνίστατο στην προετοιμασία των καθηγητών οι οποίοι θα στελεχώσουν 
τη Μέση Εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό μάλιστα, ιδρύθηκε το Φιλολογικό Φροντιστήριο, το 
οποίο μεταγενέστερα, εντάχθηκε στο Φιλολογικό Τμήμα της Σχολής. Ωστόσο, σταδιακά το 
βάρος της παράδοσης της Σχολής ήταν τέτοιο, ώστε αντί η Φιλοσοφική να συμπλεύσει με τις 
κοινωνικές αλλαγές, ανταποκρινόμενη σε αυτές, επιδόθηκε σε έναν αγώνα διατήρησης της 
παράδοσης και μετεμφύτευσης της δικής της άποψης για τα εκπαιδευτικά πράγματα στη Μέση 
Εκπαίδευση. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, αντί το είδος της παραγόμενης γνώσης να 
εξαρτάται από τη σταθερότητα της αγοράς (στη συγκεκριμένη περίπτωση της Μέσης 
Εκπαίδευσης), η Σχολή επεδίωξε να διατηρήσει σταθερή την «αγορά», μη μεταβάλλοντας το 
παραγόμενο προϊόν της (Βερέβη,1999).Διαπίστωσε επίσης , ότι οι εν γένει διδακτικές επιλογές 
στη Φιλοσοφική Σχολή της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου, αναδείκνυαν τη σχέση της Σχολής 
με τη Μέση Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, οι συχνότερα διδασκόμενοι συγγραφείς στη 
Φιλοσοφική Σχολή της εξεταζόμενης περιόδου, μελετούνταν εξίσου συχνά και στη Μέση 
Εκπαίδευση κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ( Βερέβη,1999) . Είναι γεγονός σε κάθε περίπτωση, 
ότι η επαγγελματική κατάρτιση των φιλολόγων, παρουσιάζει ένα σαφέστατο έλλειμμα, αφού το 
θεσμικό πλαίσιο το οποίο και προσδιόρισε σε μεγάλο βαθμό, την εξειδίκευση των 
επαγγελματικών τους προσόντων, δεν συνοδεύτηκε σε παραλληλία, με την ίδια την εξειδίκευση 
του επαγγέλματος του φιλολόγου. Αρχικά βεβαίως, υπήρχε η πρόβλεψη για τρεις επετηρίδες, 
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κάτι το οποίο ωστόσο, ουδέποτε τέθηκε σε εφαρμογή. Η ελευθερία που απέκτησαν τα τμήματα 
των Φιλοσοφικών Σχολών, στο να διαμορφώνουν και να υλοποιούν τα δικά τους προγράμματα 
σπουδών, οδήγησε πολλούς «ακατάλληλους» φιλόλογους στην εκπαίδευση (Μπιλιώνη, 2002). 
Στο ζήτημα της κατάλληλης κατάρτισης, αλλά και της καθημερινής προετοιμασίας του 
φιλολόγου αναφέρεται ο Λυπουρλής. Με αφορμή το ζήτημα της προετοιμασίας για τη 
διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση, υπερτονίζει την ανάγκη, όπως ο 
εκπαιδευτικός να καταφεύγει πρωτίστως στο αρχαίο κείμενο. Είναι αδιανόητο, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει, να προσεγγίζει ο εκπαιδευτικός το αρχαίο κείμενο, με τον ίδιο τρόπο 
με τον οποίο το προσεγγίζει ο μαθητής, δηλαδή μεταφρασμένο. Θεωρεί μάλιστα δεδομένο, ότι 
ο καθηγητής, μετά την επαφή του με το αρχαίο ελληνικό κείμενο, θα καταφύγει σε 
περισσότερες από μία μεταφράσεις, άσχετα αν ο μαθητής θα έχει στη διάθεσή του μόνο μία. 
Προσθέτει δε την ευχή του, στο να έλθει η ημέρα εκείνη, κατά την οποία το μάθημα της 
Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση, να διδάσκεται αποκλειστικά από τον κλασικό 
φιλόλογο (Λυπουρλής, 1986). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι μέλημα των εν γένει 
φιλοσοφικών σχολών, η κατάλληλη προετοιμασία των φιλολόγων, ώστε οι τελευταίοι, να είναι 
σε θέση να διδάξουν τα Αρχαία Ελληνικά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που μέχρι 
πρόσφατα εφαρμοζόταν στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δια του οποίου, 
διδάχτηκαν - προφανώς - και οι ίδιοι, καλούμενοι σήμερα, να εκπαιδεύσουν τη νέα γενιά. Η εν 
λόγω μέθοδος, δέον θα ήταν να αποσπάσει από το παρελθόν, ότι ακριβώς συνέδραμε με τρόπο 
δημιουργικό, τα Αρχαία Ελληνικά, όπως λ.χ., τη βασική αρχή του Κοραή, ήτοι, τον 
παραλληλισμό της νέας με την αρχαία γλώσσα . Θα πρέπει επιπλέον, να μην αγνοεί σε καμία 
περίπτωση, τις αρχές της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα μάθησης 
για όποια αντικείμενα αποτελούν πεδίο ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος του  μαθητή, αλλά και την 
ίδια τη διαδικασία, δια της οποίας ο μαθητής, επιτυγχάνει τη βέλτιστη για αυτόν, διαδικασία 
«αληθινής» μάθησης. Άλλοι τομείς, οι οποίοι ενδεχομένως θα μπορούσαν να συνεισφέρουν με 
θετικό τρόπο στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, είναι η νεότερη 
λογοτεχνία δια των ερμηνευτικών προσεγγίσεων που εφαρμόζει στα κείμενά της, η 
Σημειολογία, η Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, αλλά και η διδακτική των ξένων γλωσσών, στο 
βαθμό που οι αρχές της μπορούν να ισχύουν και να έχουν εφαρμογή στη διδασκαλία μιας 
γλώσσας του μακρινού παρελθόντος, που ωστόσο έχει άμεση σχέση με τη σημερινή, 
ομιλούμενη γλώσσα και τη διδακτική της. 

6 Συμπεράσματα

Οι κλασικές γλώσσες, απετέλεσαν παραδείγματα έντονων αντιθέσεων και διαφωνιών, 
ιστορικού και πολιτικοκοινωνικού χαρακτήρα, σε συνάρτηση πάντοτε, με τα εκάστοτε πολιτικά 
καθεστώτα, αλλά και τα κάθε είδους κοινωνικοοικονομικά συμφέροντα. Συνεπώς, το 
πολυτάραχο ιστορικό παρελθόν της χώρας μας, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα, τη διδασκαλία των δύο κλασικών γλωσσών, αλλά και την επιστημονική κατάρτιση 
των φιλολόγων. Στην Ελλάδα ο προβληματισμός αναφορικά με την εκπαίδευση του 
εκπαιδευτικού είναι επικεντρωνόμενος σε μια σειρά συγκεκριμένων επί μέρους προβληματικών 
και αμφισβητήσεων. Όσον αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η αποτίμηση των μέχρι 
σήμερα επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, επισημαίνει αδυναμίες και ελλείψεις. Τέλος, σχετικά 
με  το πανεπιστημιακό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών της εν γένει Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, διαπιστώνεται ένα σαφέστατο έλλειμμα, το οποίο αφορά στην ίδια την 
επαγγελματική κατάρτιση των φιλολόγων. 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Περίληψη
Η στεγασμένη τοπική καλλιέργεια καλείται να ανταπεξέλθει σε νέα κοινωνικοοικονομικά 

δεδομένα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής. 
Σκοπός της Περιβαλλοντικής εργασίας, ήταν οι μαθητές να διερευνήσουν διαθεματικά,

ομαδοσυνεργατικά τις επιπτώσεις των αλλαγών με οδηγό το τρίπτυχο θερμοκήπιο- συσκευαστήριο-
δημοπρατήριο. Να γνωρίσουν:

• Την ιστορία του θερμοκηπίου.
• Ποια κηπευτικά καλλιεργούνται, πώς και ποιες  ασθένειες εμφανίζουν.
• Εναλλακτικές μεθόδους καλλιέργειας.
• Τους  Γεωργικούς Συνεταιρισμούς.

Οι δραστηριότητες συνδέθηκαν με τα γνωστικά αντικείμενα:
της Γλώσσας (κείμενα), των Μαθηματικών (μετρήσεις), της Μελέτης (μόλυνση), των 

Εικαστικών (κατασκευές), της Ιστορίας (πρώτος θερμοκηπιοκατασκευαστής), των Θρησκευτικών 
(προστάτης αγροτών), της Γεωγραφίας (χάρτες), της Μουσικής (σύνθεση), των ΤΠΕ (διαδικτυακή 
αναζήτηση-παρουσίαση) και της Φυσικής Αγωγής (υγεία, ομορφιά).

Μέσω της έρευνας τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το επάγγελμα του γεωργού, τις δυσκολίες 
του, τα πολλαπλά οφέλη του και τη συμβολή του στην ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας και στην 
αντιμετώπιση της κρίσης. 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικοοικονομική κρίση, εναλλακτικές μέθοδοι καλλιέργειας, μορφές 
τυποποιημένης αγροτοκαλλιέργειας, θερμοκηπιακός εξοπλισμός.

1 Εισαγωγή
Η αγροτοοικονομική ζωή του τόπου έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα από τις ραγδαίες 

αλλαγές της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. ‘Η είσοδος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αλλοίωσε ως ένα βαθμό το αγροτικό επάγγελμα. Οι έλληνες αγρότες ζουν από τις κοινοτικές 
επιδοτήσεις και όχι από το εισόδημα που προέρχεται από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 
Παράλληλα, η αλόγιστη διόγκωση του τριτογενούς τομέα, απαξίωσε τον πρωτογενή και οδήγησε 
σε ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα. Τα τελευταία χρόνια η 
Ελλάδα καταβάλλει μία γιγάντια προσπάθεια αναδιάταξης της οικονομίας της, μέσα από ένα 
πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων’ (Ράντου, 2013). Τα
νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα εντείνει περαιτέρω και η κλιματική αλλαγή με τη μείωση των 
βροχοπτώσεων που συνεπάγεται. Ο αγροτικός κόσμος καλείται να ανταπεξέλθει στις νέες,
διαμορφούμενες, κοινωνικοοικονομικές και κλιματικές συνθήκες που επηρεάζουν την ποιότητα της 
ζωής του, το μέλλον της τοπικής παραγωγής και τη θέση της στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη.
Έκδηλος έχει γίνει ο προβληματισμός σε δικτυακά άρθρα, άρθρα εφημερίδων παγκρήτιας 
εμβέλειας και έχει καταγραφεί πληθώρα απόψεων αρμόδιων φορέων και προσώπων σε γνωστούς 
ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ιεράπετρας. Επίσης, στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου βρέθηκε
στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων το ψυχολογικό και συναισθηματικό αδιέξοδο, η ανησυχία 
των αγροτών, σχετικά με το πολυσυζητημένο θέμα της ανομβρίας που αντιμετωπίζει ο τόπος λόγω 
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των σποραδικών βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια όλου του φθινοπώρου μέχρι 
και το Δεκέμβριο του 2014. Ως αποτέλεσμα, η στάθμη του φράγματος των Μπραμιανών κατέβηκε 
πολύ χαμηλά και εντάθηκε ο φόβος για μία ενδεχομένως επερχόμενη οικονομική καταστροφή. 
Σημειώνεται ότι οι αγρότες έχουν ανάγκη το καλής ποιότητας και αγωγιμότητας βρόχινο νερό για 
να παράγουν καλής ποιότητας προϊόντα και σε μεγάλες ποσότητες. Επίσης, οι ανησυχίες 
κλιμακώθηκαν λόγω της έλλειψης κρατικής μέριμνας αρδευτικών υποδομών για ανάπτυξη του 
πρωτογενούς τομέα, (Πετάσης, 2014) αλλά και της μόλυνσης του ταμιευτήρα από λύματα 
ελαιουργείων της περιοχής (Ράδιο Λασίθι, 2015). Σημαντικά και αμφίσημα επίσης επηρέασε τους 
πληγέντες παραγωγούς και η φετινή επέλαση του χιονιά με τους ισχυρούς βοριάδες, τις  
καταρρακτώδεις βροχές, την πτώση θερμοκρασίας και τις ανεμοθύελλες. Από τη μια προκάλεσε
ζημιές στις καλλιέργειες κηπευτικών (Ζούγκλα, Πετάσης, 2015), αλλά από την άλλη ευνόησε τόσο 
την άνοδο των τιμών στον τόπο εν συγκρίσει με τους προηγούμενους μήνες (Καραλάκης, 2015), 
όσο και προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του φράγματος Μπραμιανών, της αγωγιμότητας του, με 
περίπου ένα εκατομμύριο κυβικά νερού εμπλουτίζοντας το δυναμικά (Λάμπρου-Ανδρουλιδάκη, 
2015). Επιπροσθέτως, το μαθητικό ενδιαφέρον κίνησαν οι απώλειες της τελευταίας τριετίας, της 
τάξης του 60%, βάσει τιμολογίων πώλησης, στο εισόδημα των παραγωγών του αγγουριού από το 
Ρώσικο εμπάργκο. Ο τρόπος με τον οποίο διεκδίκησαν οι Αγροτικοί  Σύλλογοι, σε επίπεδο Κρήτης, 
άμεσες οικονομικές ενισχύσεις από τη νέα κυβέρνηση για την κάλυψη του κόστους παραγωγής και 
την εκ νέου καλλιέργεια των χωραφιών τους (Μαλλιωτάκης, 2015). Αξιοπρόσεχτες ήταν και οι 
φιλοπεριβαλλοντικές προσπάθειες που έγιναν από κοινού από αγρότες, την τοπική αυτοδιοίκηση 
και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για σωστή διαχείριση των φυτικών καλλιεργητικών 
υπολειμμάτων με σημαντικό περιορισμό της μόλυνσης (Καπαράκης, 2015).

Σύμφωνα με τον παιδαγωγό και φιλόσοφο J. Dewey (1859-1952) η απόκτηση γνώσεων από 
τους μαθητές είναι αποτέλεσμα προβληματισμού, προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών 
(Ταρατόρη, 2013). Έτσι, μέσα από ουσιαστική εντρύφηση και γόνιμες συζητήσεις επίκαιρων και 
διαφορετικών πτυχών της  κύριας απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής, οι μαθητές άρχισαν να 
κατανοούν ότι τα κοινωνικά δεδομένα για κάποιους συγκεκριμένους λόγους έχουν αλλάξει και 
αυτό επιφέρει συνέπειες στο βιοτικό τους επίπεδο αλλά και την οικονομική ζωή του τόπου. 
Προκλήθηκε έντονος προβληματισμός βασισμένος στα προσωπικά τους βιώματα, ενδιαφέροντα 
και εμπειρίες (Παππά, 2013) όντας  και οι περισσότεροι μαθητές παιδιά αγροτοοικογενειών. Η 
κινητήρια δύναμή τους για ενεργή εμπλοκή και δράση (Παππά, 2013) ήταν η ευαισθητοποίηση, η 
επαφή τους με τη σκληρή πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τις επιταγές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ολοένα και απρόβλεπτες εναλλαγές των καιρικών συνθηκών στην 
περιοχή που παρατηρούνται κάθε χρόνο. Ειδικότερα, επιδιώχτηκε η διερεύνηση της κύριας 
απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής υπό το πρίσμα των νέων επιδράσεων πάνω στη 
στεγασμένη καλλιέργεια, έχοντας σαν οδηγό το τρίπτυχο θερμοκήπιο- συσκευαστήριο-
δημοπρατήριο. Το περιβαλλοντικό θέμα, επιλέχθηκε φυσικά και αβίαστα, προσεγγίστηκε 
ολόπλευρα και διεπιστημονικά σύμφωνα με τη μέθοδο project και την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 
διδασκαλίας, στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Ευέλικτης Ζώνης, όπως 
προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Η ομαδοσυνεργατική είναι μία εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας, η οποία περιορίζει το 
παραδοσιακό μοντέλο της μετωπικής, δασκαλοκεντρικής, αυταρχικής, διδασκαλίας που απαιτεί
τυφλή υπακοή των μαθητών και συμβάλλει στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών διαπροσωπικών 
σχέσεων. Συμπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους, αλλά δεν τις αντικαθιστά και ευνοεί την 
ενεργοποίηση των μαθητών και τη μεταξύ τους συνεργασία. Η τάξη ως ομάδα οργανώνεται και 
χωρίζεται σε ανομοιογενείς ως προς τις επιδόσεις, τα ενδιαφέροντα, το φύλο και τις ικανότητες 
υποομάδες των 4-6 ατόμων, διερευνά και ολοκληρώνει το θέμα που έχει επιλέξει σε συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Όλα τα μέλη της ομάδας είναι ισότιμα, αλληλοεξαρτώνται και αλληλεπιδρούν, 
αλληλοβοηθούνται, αλληλοϋποστηρίζονται, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και ανταλλάσσουν 
ιδέες και απόψεις, εκφράζουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους, αποδέχονται τη διαφορετικότητα, 

αναγνωρίζουν την ατομική συμβολή στην εργασία, αντιμετωπίζουν συλλογικά προβλήματα και 
μυούνται σε πολλαπλές στρατηγικές επίλυσης, μπαίνουν στη θέση του άλλου (ενσυναίσθηση),
οικοδομούν τη γνώση με ατομική και συλλογική ευθύνη. Έπειτα από καταμερισμό της εργασίας, 
έχουν ένα ρόλο και πρέπει να εμπλέκονται ώστε η ομάδα να ολοκληρώσει το έργο της και να 
επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι (Ζωγόπουλος, 2014). Ο  Kilpatrick, το 1918 στην εργασία του με 
τίτλο «The project method», θεωρεί το project μία δραστηριότητα, η επιτυχία της οποίας έγκειται 
στην επίτευξη του στόχου, χρησιμοποιώντας ως μέσο ενέργειες και διαθέσιμα όργανα – εργαλεία 
(Ταρατόρη, 2013). Με συνεργασία τοπικών εξωσχολικών φορέων, γονέων και επαγγελματιών 
διαφόρων ειδικοτήτων, αξιοποίηση μέσων της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως του διαδικτύου και 
φωτογραφικού υλικού, πραγματοποίηση δράσεων εντός του σχολείου, διδακτικών επισκέψεων 
εκτός σχολείου και συνεντεύξεων, τα παιδιά της Δ’ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας, 
υλοποίησαν παράλληλα και στα δύο τμήματα, σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Γαρεφαλάκη 
Καλλιόπη, σχέδιο εργασίας με κοινή θεματική και έγιναν βιωματικά ‘γεωρ-γή για 3 μήνες’. Οι 
παιγνιώδεις, καλλιτεχνικές και λοιπές δραστηριότητες συσχετίστηκαν με πραγματικές καταστάσεις 
που βίωναν και συνδέθηκαν με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονταν. Έτσι 
αναπτύχθηκε ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία και ανοίχτηκε ένας 
δρόμος κοινωνικής παρέμβασης (ΔΕΠΠΣ, 2003). Μέσα από όλο αυτό το καταιγιστικό, πνευματικό 
πινγκ-πονγκ, ξεκίνησε το ταξίδι τους προς ένα νέο γνωστικό προορισμό. Τα προτεινόμενα προς 
διερεύνηση θέματα επιλέχτηκαν, αλλά και οι απορρέοντες στόχοι τέθηκαν με συλλογική 
αποτύπωση τους σε ένα χάρτη από λέξεις, χάρτη ιδεών, με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών, 
από τους ίδιους τους μαθητές. Συγκεκριμένα θέλησαν να γνωρίσουν υπό το πρίσμα των νέων 
κοινωνικοικονομικών δεδομένων :   

• τα φυτά που καλλιεργούνται συστηματικά στον τόπο, τις μεθόδους καλλιέργειας και τις 
διαμορφούμενες κλιματικές συνθήκες,

• τις ρίζες της τοπικής παραγωγής
• το πώς η τεχνολογία επηρεάζει την παραγωγή,
• το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
• το θερμοκήπιο ως οικοσύστημα,
• τις γεωργικές εργασίες,
• τα οφέλη των βιολογικών καλλιεργειών,
• τις συνέπειες αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων,
• τις ασθένειες των φυτών,
• τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς,
• πώς τα προϊόντα προωθούνται, τυποποιούνται, διανέμονται στην εγχώρια και διεθνή αγορά,
• τις δυσκολίες του επαγγέλματος,
• τη διατροφική αξία των παραγόμενων προϊόντων.

2 Προγραμματισμός και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων
Αρχικά, δόθηκε τίτλος στην εργασία και ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα της έρευνας 

(Δεκέμβριος 2014 –Φεβρουάριος 2015). Οι μαθητές χωρίστηκαν σε μικτές ομάδες με κριτήρια τις 
ικανότητες και τα ταλέντα τους, τους θεματικούς άξονες, τις μεταξύ τους σχέσεις και το κατά πόσο 
μπορούσαν να συναντηθούν και να δουλέψουν και εκτός σχολείου, ώστε να είναι παραγωγικοί. Η 
έρευνα ξεκίνησε με επεξεργασία μέσω διαδικτύου στην τάξη διαφόρων τοπικών χαρτών (Google
maps, 2009), ώστε να δουν και να κατανοήσουν τη μεγάλη έκταση που καταλαμβάνουν οι 
θερμοκηπιακές μονάδες του τόπου και το φράγμα των Μπραμιανών, το κύριο αρδευτικό έργο για 
τις καλλιέργειες, καθώς και το πού βρίσκονται (Νέα Ανατολή, Στόμιο, Γρα Λυγιά).
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και στο Δημαρχείο της πόλης. Παρουσιάστηκαν στην τάξη οι 
πληροφορίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό που αναζητήθηκαν για το φράγμα: χρονολογία 
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Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και στο Δημαρχείο της πόλης. Παρουσιάστηκαν στην τάξη οι 
πληροφορίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό που αναζητήθηκαν για το φράγμα: χρονολογία 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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κατασκευής, τοποθεσία, σημασία, έκταση, χωρητικότητα και τις πηγές ανατροφοδότησής του 
(Ρονιώτης, 2009). 

Στη διάρκεια της φάσης συλλογής των πληροφοριών, προέκυψε και η ανάγκη καλλιτεχνικής 
έκφρασης των μαθητών με δημιουργία τρισδιάστατων κατασκευών. Με απλά υλικά τα παιδιά 
κατασκεύασαν ομαδικά ένα θερμοκήπιο μινιατούρα και με επίκεντρο αυτό άρχισαν να αναζητούν 
κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με το τι είναι θερμοκήπιο, τα υλικά κατασκευής του, την 
τοπική ιστορία και τον πρώτο θερμοκηπιοκατασκευαστή Παύλο Κούπερ (Βικιπαίδεια, 2001,
Παπουτσάκη, 2013), τον εξοπλισμό του, καθώς και για τον προστάτη άγιο των αγροτών, τον Άγιο 
Τρύφωνα (Παπαγεωργοπούλου, 2009). Έγινε βιωματική σύνδεση και εμπέδωση των πληροφοριών.
Ο θερμοκηπιακός εξοπλισμός, εργαλεία και μηχανήματα, φωτογραφήθηκε ψηφιακά κατά τη 
διάρκεια διδακτικής επίσκεψης σε θερμοκήπια, κατηγοριοποιήθηκε με την τεχνική του κολλάζ σε 
χαρτί του μέτρου, επεξεργάστηκε στην τάξη η σημασία του για την αγροτική παραγωγή και έγινε 
και μία πρώτη εκτίμηση για το μέγεθος του κόστους παραγωγής. Ζωγράφισαν και παραλλήλισαν 
την κατασκευή και λειτουργία του θερμοκηπίου με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι εργασίες 
τους εκτέθηκαν στους διαδρόμους του σχολείου προς ενημέρωση και των άλλων τάξεων του 
σχολείου. Σε διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης οι ομάδες παρουσίασαν τα ευρήματα
και τις διαπιστώσεις τους, σύμφωνα με τις οποίες το θερμοκήπιο είναι ένας περιφραγμένος χώρος
που προστατεύει τα φυτά από ακραίες καιρικές συνθήκες και από ανεπιθύμητα έντομα,
κατασκευασμένος από πλαστικό με σιδερένιο ή ξύλινο σκελετό ανάλογα με το κλίμα και το είδος 
των φυτών που καλλιεργούνται. Συνειδητοποίησαν ότι χάρη στο διαφανές κάλυμμα το ηλιακό φως 
θερμαίνει το εσωτερικό του θερμοκηπίου. Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, απαιτείται εξαερισμός, 
ενώ όταν πέφτει η θερμοκρασία, ένα σύστημα θερμάνσεως είναι απαραίτητο (Βικιπαίδεια, 2001).
Συμπέραναν πως το πλαστικό κάλυμμα λειτουργεί όπως ακριβώς το στρώμα του διοξειδίου του 
άνθρακα, το οποίο παγιδεύει την ηλιακή ακτινοβολία που εκπέμπει το έδαφος να διαφύγει στο 
διάστημα και συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειάς της Γης και κατανόησαν 
πως χωρίς το φαινόμενο του θερμοκηπίου δε θα υπήρχε ζωή, αφού οι θερμοκρασίες θα ήταν 
εξαιρετικά χαμηλές. Ο ανθρώπινος παράγοντας όμως, οι καύσεις και τα καυσαέρια το έχουν 
μετατρέψει σε ένα φαινόμενο με αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον (Σκλαβενίτης, 2014).

Η έρευνα στη συνέχεια πήρε τη μορφή παιχνιδιού για τις ομάδες, οι οποίες επισκέφθηκαν 
θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, έψαξαν, μάζεψαν και έφεραν προς επεξεργασία στην τάξη φύλλα 
και καρπούς των καλλιεργούμενων τοπικών κηπευτικών. Με βιωματική συμμετοχή, αλλά και με 
παιχνίδι ρόλων, παντομίμα, έμαθαν για τις κύριες καλλιεργητικές εργασίες, του αγγουριού, της 
ντομάτας, της μελιτζάνας και της πιπεριάς με τη σειρά που αυτές συναντώνται: την
ηλιοαπολύμανση (Νεοφύτου, 2006), την οργανική και ανόργανη λίπανση, την απευθείας σπορά στο 
χώμα ή τη σπορά και μεταφύτευση φυτών σε σειρές από δίσκους, την άρδευση-πότισμα με 
σύστημα ποτίσματος τύπου σταγόνας, την υποστύλωση- στήριξη, το κλάδεμα, την αποφύλλωση,
την ανθοφορία, την καρποφορία, τη συγκομιδή και την προ-συσκευασία ( Gaiapedia, 2013).

Τα παιδιά ανακάλυψαν εναλλακτικές μεθόδους καλλιέργειας, συγκεκριμένα τη νέα μέθοδο 
της υδροπονίας, επισκέφτηκαν θερμοκήπιο υδροπονίας, πήραν συνέντευξη από τον υπεύθυνο 
παραγωγό και κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους, προβαίνοντας παράλληλα σε συγκρίσεις με τις 
συμβατικές μεθόδους. Διαπίστωσαν πως στην υδροπονία, απουσιάζει το χώμα και τα παθογόνα του 
και πως τα φυτά αναπτύσσονται σε ένα μέσο-υποκατάστατο του χώματος. Αντιλήφθηκαν ότι οι 
ρίζες του φυτού πλέουν μέσα σε νερό ή εναλλακτικά σε πετροβάμβακα, περλίτη, βοτσαλάκι,
κοκοφοίνικα ή άλλο ανόργανο μέσο από το οποίο διέρχεται διαρκώς νερό, στο οποίο προστίθενται 
όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Παρατήρησαν ότι, εφόσον η γονιμότητα του εδάφους είναι 
παντελώς αδιάφορη, αφού δε χρησιμοποιείται η γη, ένα σύστημα υδροπονίας μπορεί να 
εγκατασταθεί ακόμα και σε οριζόντια πετρώδη ή άγονη έκταση. Κατανόησαν πως η αρχική 
επένδυση  έχει υψηλό κόστος  εγκατάστασης, αλλά μπορεί να αποσβεστεί σε ένα-δύο χρόνια  με τις 
υπερδιπλάσιες στρεμματικές αποδόσεις που αποφέρει. Επιπλέον ότι είναι άκρως οικονομική και 
φιλοπεριβαλλοντική, με μειωμένο κόστος παραγωγής, αφού απαιτεί έως και 40-60% λιγότερο νερό
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κατασκευής, τοποθεσία, σημασία, έκταση, χωρητικότητα και τις πηγές ανατροφοδότησής του 
(Ρονιώτης, 2009). 

Στη διάρκεια της φάσης συλλογής των πληροφοριών, προέκυψε και η ανάγκη καλλιτεχνικής 
έκφρασης των μαθητών με δημιουργία τρισδιάστατων κατασκευών. Με απλά υλικά τα παιδιά 
κατασκεύασαν ομαδικά ένα θερμοκήπιο μινιατούρα και με επίκεντρο αυτό άρχισαν να αναζητούν 
κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με το τι είναι θερμοκήπιο, τα υλικά κατασκευής του, την 
τοπική ιστορία και τον πρώτο θερμοκηπιοκατασκευαστή Παύλο Κούπερ (Βικιπαίδεια, 2001,
Παπουτσάκη, 2013), τον εξοπλισμό του, καθώς και για τον προστάτη άγιο των αγροτών, τον Άγιο 
Τρύφωνα (Παπαγεωργοπούλου, 2009). Έγινε βιωματική σύνδεση και εμπέδωση των πληροφοριών.
Ο θερμοκηπιακός εξοπλισμός, εργαλεία και μηχανήματα, φωτογραφήθηκε ψηφιακά κατά τη 
διάρκεια διδακτικής επίσκεψης σε θερμοκήπια, κατηγοριοποιήθηκε με την τεχνική του κολλάζ σε 
χαρτί του μέτρου, επεξεργάστηκε στην τάξη η σημασία του για την αγροτική παραγωγή και έγινε 
και μία πρώτη εκτίμηση για το μέγεθος του κόστους παραγωγής. Ζωγράφισαν και παραλλήλισαν 
την κατασκευή και λειτουργία του θερμοκηπίου με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι εργασίες 
τους εκτέθηκαν στους διαδρόμους του σχολείου προς ενημέρωση και των άλλων τάξεων του 
σχολείου. Σε διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης οι ομάδες παρουσίασαν τα ευρήματα
και τις διαπιστώσεις τους, σύμφωνα με τις οποίες το θερμοκήπιο είναι ένας περιφραγμένος χώρος
που προστατεύει τα φυτά από ακραίες καιρικές συνθήκες και από ανεπιθύμητα έντομα,
κατασκευασμένος από πλαστικό με σιδερένιο ή ξύλινο σκελετό ανάλογα με το κλίμα και το είδος 
των φυτών που καλλιεργούνται. Συνειδητοποίησαν ότι χάρη στο διαφανές κάλυμμα το ηλιακό φως 
θερμαίνει το εσωτερικό του θερμοκηπίου. Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, απαιτείται εξαερισμός, 
ενώ όταν πέφτει η θερμοκρασία, ένα σύστημα θερμάνσεως είναι απαραίτητο (Βικιπαίδεια, 2001).
Συμπέραναν πως το πλαστικό κάλυμμα λειτουργεί όπως ακριβώς το στρώμα του διοξειδίου του 
άνθρακα, το οποίο παγιδεύει την ηλιακή ακτινοβολία που εκπέμπει το έδαφος να διαφύγει στο 
διάστημα και συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειάς της Γης και κατανόησαν 
πως χωρίς το φαινόμενο του θερμοκηπίου δε θα υπήρχε ζωή, αφού οι θερμοκρασίες θα ήταν 
εξαιρετικά χαμηλές. Ο ανθρώπινος παράγοντας όμως, οι καύσεις και τα καυσαέρια το έχουν 
μετατρέψει σε ένα φαινόμενο με αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον (Σκλαβενίτης, 2014).

Η έρευνα στη συνέχεια πήρε τη μορφή παιχνιδιού για τις ομάδες, οι οποίες επισκέφθηκαν 
θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, έψαξαν, μάζεψαν και έφεραν προς επεξεργασία στην τάξη φύλλα 
και καρπούς των καλλιεργούμενων τοπικών κηπευτικών. Με βιωματική συμμετοχή, αλλά και με 
παιχνίδι ρόλων, παντομίμα, έμαθαν για τις κύριες καλλιεργητικές εργασίες, του αγγουριού, της 
ντομάτας, της μελιτζάνας και της πιπεριάς με τη σειρά που αυτές συναντώνται: την
ηλιοαπολύμανση (Νεοφύτου, 2006), την οργανική και ανόργανη λίπανση, την απευθείας σπορά στο 
χώμα ή τη σπορά και μεταφύτευση φυτών σε σειρές από δίσκους, την άρδευση-πότισμα με 
σύστημα ποτίσματος τύπου σταγόνας, την υποστύλωση- στήριξη, το κλάδεμα, την αποφύλλωση,
την ανθοφορία, την καρποφορία, τη συγκομιδή και την προ-συσκευασία ( Gaiapedia, 2013).

Τα παιδιά ανακάλυψαν εναλλακτικές μεθόδους καλλιέργειας, συγκεκριμένα τη νέα μέθοδο 
της υδροπονίας, επισκέφτηκαν θερμοκήπιο υδροπονίας, πήραν συνέντευξη από τον υπεύθυνο 
παραγωγό και κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους, προβαίνοντας παράλληλα σε συγκρίσεις με τις 
συμβατικές μεθόδους. Διαπίστωσαν πως στην υδροπονία, απουσιάζει το χώμα και τα παθογόνα του 
και πως τα φυτά αναπτύσσονται σε ένα μέσο-υποκατάστατο του χώματος. Αντιλήφθηκαν ότι οι 
ρίζες του φυτού πλέουν μέσα σε νερό ή εναλλακτικά σε πετροβάμβακα, περλίτη, βοτσαλάκι,
κοκοφοίνικα ή άλλο ανόργανο μέσο από το οποίο διέρχεται διαρκώς νερό, στο οποίο προστίθενται 
όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Παρατήρησαν ότι, εφόσον η γονιμότητα του εδάφους είναι 
παντελώς αδιάφορη, αφού δε χρησιμοποιείται η γη, ένα σύστημα υδροπονίας μπορεί να 
εγκατασταθεί ακόμα και σε οριζόντια πετρώδη ή άγονη έκταση. Κατανόησαν πως η αρχική 
επένδυση  έχει υψηλό κόστος  εγκατάστασης, αλλά μπορεί να αποσβεστεί σε ένα-δύο χρόνια  με τις 
υπερδιπλάσιες στρεμματικές αποδόσεις που αποφέρει. Επιπλέον ότι είναι άκρως οικονομική και 
φιλοπεριβαλλοντική, με μειωμένο κόστος παραγωγής, αφού απαιτεί έως και 40-60% λιγότερο νερό

από τη συμβατική καλλιέργεια, αν ληφθεί υπόψη η πίεση και η ζήτηση που δέχεται το υδάτινο 
κεφάλαιο, μειωμένο κόστος θέρμανσης και πως δεν απαιτεί πολυέξοδες χημικές επεμβάσεις.
Απέκτησαν σαφή αντίληψη σχετικά με τον άριστο έλεγχο του χρησιμοποιούμενου νερού που 
απαιτείται στην καλλιέργεια, ιδίως στα κλειστά συστήματα ποτισμού, το οποίο λιπαίνεται, περνάει 
από τις ρίζες των φυτών, απορροφάται και στη συνέχεια φιλτράρεται, πριν ξεκινήσει πάλι τον 
κύκλο του προς τα φυτά. Συμπέραναν ότι λόγω της προσθήκης χημικών λιπασμάτων, δε θεωρείται 
βιολογική μέθοδος καλλιέργειας, καθώς και πως συνήθως παίρνει αρκετό καιρό σε έναν αγρότη να 
κατανοήσει πώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος, λόγω εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τις 
θρεπτικές απαιτήσεις των φυτών, χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού και πειθαρχίας, απαιτούμενης 
προσπάθειας (Νάνος, 2012).

Μία ακόμα βιωματική δραστηριότητα ήταν η αναγνώριση των εντόμων και ασθενειών που 
αναπτύσσονται λόγω κλίματος, στο φυτό του αγγουριού, της ντομάτας , της μελιτζάνας και της 
πιπεριάς, με βάση τα συμπτώματα τους σε ρίζες, βλαστούς, φύλλα, καρπούς, η γνωριμία με 
εναλλακτικές μεθόδους φυτοπροστασίας, φιλικές για το περιβάλλον και η ομαδική εύρεση 
προσβεβλημένων φυτών εντός των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων με τη βοήθεια και 
επιστημονική καθοδήγηση του συνεργαζόμενου γεωργού και γεωπόνου. Τα παιδιά έμαθαν να 
διακρίνουν τις παρακάτω ασθένειες και τα έντομα:

• Περονόσπορος (μύκητας που προσβάλλει όλα τα μέρη του φυτού με τη μορφή υποκίτρινων 
κηλίδων που σταδιακά σκουραίνουν και ξηραίνονται) 

• Βοτρύτης (μύκητας που εμφανίζεται σαν γκρίζα μούχλα, προσβάλλει όλα τα μέρη του 
φυτού που μαλακώνουν, γίνονται υδαρή και νεκρώνονται)

• Φουζάριο (μύκητας του εδάφους που προσβάλλει το ριζικό σύστημα και αποξηραίνει τα 
φυτά) 

• Ωίδιο (προσβάλλει όλα τα μέρη του φυτού με γωνιώδεις κηλίδες και πλούσια υπόλευκη 
εξάνθηση που ενώνονται και στη συνέχεια το σημείο μαραίνεται και αποξηραίνεται)

• Νηματώδεις (σκώληκες που εισέρχονται από το έδαφος μέσα στις ρίζες για να γεννήσουν, 
δημιουργώντας όγκους) 

• Πύθιο (μύκητας του εδάφους που προσβάλλει και προκαλεί σήψη σκουρόχρωμη και κίτρινη 
σε όλα τα μέρη του φυτού, κυρίως στο λαιμό)

• Σκληρωτινίαση (εμφανίζεται με τη μορφή λευκού μύκητα-βαμβακιού,  προσβάλλει όλα τα  
μέρη του φυτού και η προσβεβλημένη περιοχή σχίζεται)

• Αλτερναρίωση (εμφανίζεται σε όλα τα μέρη του φυτού με καστανές κυκλικές  ή γωνιώδεις  
κηλίδες)

• Ανθράκωση (ελαφρώς βυθισμένες κυκλικές , υδαρείς και σκούρες κηλίδες στους καρπούς
της ντομάτας, της πιπεριάς και της μελιτζάνας)

• Βακτηριακή Κηλίδωση (κηλίδες  σε όλο το φυτό της ντομάτας και πιπεριάς)
• Βακτηριακή Στιγμάτωση (εντοπίζεται στην ντομάτα και την πιπεριά. προσβάλει όλα τα 

μέρη του φυτού με ελαφρώς υπερυψωμένες, σκούρες κηλίδες)
• Αφίδες ή Μελίγκρες (μυζούν τους χυμούς, σημαδεύουν τα φύλλα και ξηραίνονται γιατί 

μειώνεται η φωτοσυνθετική τους δραστηριότητα)                               
• Αλευρώδης (μοιάζει με μικρή λευκή μύγα που γεννά αυγά, απομυζεί τους χυμούς και 

ξεραίνει τα φύλλα) 
• Τετράνυχος (μοιάζει με μικροσκοπική αράχνη, γίνεται ορατός από τους ιστούς του)
• Θρίπας (γεννά τα αυγά του πάνω σε όλα τα μαλακά μέρη του αγγουριού , της πιπεριάς  και 

της μελιτζάνας)
• Τούτα (μία πεταλούδα που δρα κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας στο φυτό της ντομάτας, 

γεννά τα αυγά της και κάνει στοές στα φύλλα και στους καρπούς (Gaiapedia, 2013)).
Τα παιδιά επίσης ετοίμασαν με τα τέσσερα αντιπροσωπευτικά προϊόντα που καλλιεργούνται 

στον τόπο, διάφορα γευστικά εδέσματα στο σπίτι τους, συνεργάστηκαν με τους γονείς τους και στη 
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συνέχεια τα απόλαυσαν στην αίθουσα του Ολοήμερου Τμήματος του σχολείου, όπου και έφτιαξαν 
με απλά υλικά μία μάσκα περιποίησης προσώπου. Φρόντισαν το μέσα και το έξω τους, έμαθαν για 
την διατροφική αξία και ευεργετική δράση του αγγουριού, της ντομάτας , της μελιτζάνας και της 
πιπεριάς στην υγεία και την ομορφιά. Στο σημείο αυτό συνεργάστηκαν με μαθητές και 
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μέσα από συζήτηση με τον υπεύθυνο ελέγχου ποιότητας, με προβολή βίντεο στην αίθουσα 
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της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα έγινε διάχυση των καλών πρακτικών στην κοινωνία με προβολή 
της έρευνας στη σχολική ιστοσελίδα, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό Τεχνολογιών 
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3 Συμπεράσματα
Σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων των μαθητών, η παρούσα εργασία ήταν από τις 

περισσότερο ενδιαφέρουσες παιδαγωγικές διαδικασίες, διαφορετική από την παραδοσιακή 
διδασκαλία, αρκετά παιγνιώδης, που τους έδωσε τη δυνατότητα να ενεργοποιηθούν σε επίκαιρα, 
τοπικά, καθημερινά, θεματικά πεδία ενδιαφέροντός τους και ακολούθως να παρουσιάσουν και να 
ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα προϊόντα των εργασιών τους, τόσο με τους συμμαθητές τους, 

όσο και τους γονείς τους. Συνέβαλε στη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος και καλλιέργειας 
αλληλοσεβασμού στα μέλη. Η οικοδόμηση της γνώσης ήταν αποτέλεσμα συνεργατικών 
διεργασιών, συμμετοχής όλων των μελών, ατομικής και συλλογικής ευθύνης, ατομικής και 
συλλογικής αξιολόγησης, με απώτερο σκοπό την αυτοβελτίωση στον τομέα της επικοινωνίας, των 
διαπροσωπικών σχέσεων και της προσπάθειας που καταβλήθηκε (Ζωγόπουλος, 2014).
Αξιοσημείωτες ήταν οι πολύ καλά οργανωμένες, εξωσχολικές, βιωματικές, στοχευμένες διδακτικές 
επισκέψεις, η άψογη, διαρκή επαφή και συνεργασία με τους ειδικούς του χώρου, τους γονείς, 
άλλους εκπαιδευτικούς και η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Η έρευνα μπορεί να θεωρηθεί
από τη μια ως ένας μπούσουλας, ένα άρτια δομημένο εγχειρίδιο, φτιαγμένο με κατάθεση ψυχής,
αγάπη, μεράκι και φαντασία, τόσο για εκπαιδευτικούς που στερεύουν και αναζητούν συνεχώς νέες 
ιδέες για υλοποίηση σχεδίων εργασίας πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα, όσο προς ενημέρωση 
αγροτών, γεωπόνων και κοινού ανεξαρτήτως ειδικότητας ή επαγγέλματος, που ενδιαφέρεται απλά 
να μάθει και τα ενδιαφέροντα του εμπίπτουν με τους θεματικούς άξονες της παρούσας εκπόνησης.
Δύναται κάλλιστα να αξιοποιηθεί και να ενταχθεί και ως ένα προτεινόμενο θεματικό δίκτυο στις 
δράσεις του  Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας ή άλλου ΚΠΕ. Από την άλλη
είναι ένας δρόμος κοινωνικής παρέμβασης, πολλαπλασιαστής ενημέρωσης και δράσης στην τοπική 
και ευρύτερη κοινωνία. Σκοπό της έχει να εκθέσει τα κακώς κείμενα, να προβληματίσει και να 
αφυπνίσει άπαντες: απλό κόσμο, αρμόδιους τοπικούς φορείς και υπηρεσίες. Είναι απαραίτητο να 
σχεδιαστεί μία νέα αειφορική στρατηγική, για σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ταυτόχρονα 
απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων που μαστίζουν τον κλάδο, 
ανάδειξης των πολλαπλών οφελών του πρωτογενούς τομέα, υπό συνθήκες υγιούς λειτουργίας
(Ράντου, 2013) και τόνωσης της τοπικής οικονομίας. Είναι αναγκαίο η αγροτική πολιτική του 
κράτους να στοχεύσει και να στραφεί προς την ενίσχυση των βιολογικών καλλιεργειών με 
κατάλληλους νόμους, επιδοτήσεις και εκπαίδευση, κατάλληλες γνώσεις, ώστε να προστατεύεται η
υγεία μας και το περιβάλλον από τις βλαβερές συνέπειες της χρήσης χημικών ουσιών. ‘Ο τρόπος 
που παράγουμε, το τι βάζουμε στο πιάτο μας, μάς αφορά όλους, επηρεάζει το περιβάλλον, την 
οικονομία, τον ίδιο τον ανθρώπινο πολιτισμό. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι στη διαμόρφωση του 
μέλλοντος της τροφής μας’ (Γεωργιάδης, 2013). Όλη η προσπάθεια σφραγίστηκε με την ελπίδα ο 
γεωργικός τομέας να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης, μιας και ‘οι 
περίοδοι κρίσης χαρακτηρίζονται από μεγάλους κινδύνους, άλλα και μεγάλες ευκαιρίες’ (Ράντου, 
2013) και να διερευνηθεί στο μέλλον ένας άλλος τύπος θερμοκηπίων, τα λεγόμενα χημικά 
θερμοκήπια, που ακόμα βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο στη χώρα μας (Βικιπαίδεια, 2001).
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Βαρβάρα Γ. Αλεξάκη
abarbara41@gmail.com

Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Περίληψη
Τα τελευταία  χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα έντονο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος των Επιστημών της Αγωγής. Η συνύπαρξη ποικίλων 
μορφών πληροφορίας (κειμένου, ήχου, εικόνας, βίντεο κλπ.) στα πολυμέσα, οι διαδραστικές και 
επικοινωνιακές δυνατότητές τους, η πρόσβαση στην πληροφορία τους τις ανέδειξαν σε 
πρωτοποριακά μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Σκοπός  της εισήγησης είναι να παρουσιάσει ενδεικτικά μερικά εργαλεία web 2.0 τα οποία 
βοηθούν τον εκπαιδευτικό της τάξης στο μάθημά του και στην επικοινωνία του με τους μαθητές 
του και έπειτα η ανάδειξη του κορυφαίου εργαλείου web 2.0, του ιστολογίου, και ο τρόπος 
αξιοποίησής του στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η εισήγηση επικεντρώνεται γενικότερα σε εργαλεία web 2.0 και ειδικότερα στο μεγάλο
εργαλείο web 2.0, που δεν είναι άλλο από το ιστολόγιο. Ιστολόγιο που έχει εφαρμοστεί στην τάξη 
σε μαθητικές ομάδες του 52ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

Λέξεις κλειδιά: εργαλεία web 2.0, ιστολόγιο, σχολική τάξη, αξιοποίηση ΤΠΕ, 52ο ΔΣ 
Ηρακλείου

1  Εισαγωγή
Οι ραγδαίες εξελίξεις της εποχής μας σε όλους τους τομείς και ειδικά στα ηλεκτρονικά μέσα, 

δεν θα μπορούσαν ν' αφήσουν αδιάφορους και τους δασκάλους, πόσο μάλλον τώρα που το 
διαδίκτυο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Κατά το τελευταίο  χρονικό 
διάστημα έχει δημιουργηθεί έντονα το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίες αποτελούν 
αντικείμενο ενδιαφέροντος των Επιστημών της Αγωγής. 
Ως Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας ή Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εννοούμε τις μεθόδους, τις εφαρμογές και τα προϊόντα της σύγχρονης 
επιστήμης και τεχνολογίας, που αφορούν στη συγκέντρωση και ηλεκτρονική κωδικοποίηση, 
επεξεργασία, ταξινόμηση, επιλεκτική και συνδυαστική ανάσυρση, διακίνηση και διάχυση, 
γνωστοποίηση και μελέτη της όποιας πληροφορίας σε κάθε της μορφή (μέσο), ήτοι κειμένου,
αριθμού, γραφήματος, ήχου, εικόνας, βίντεο… (Παπασταματίου Ν. 2008)
Η συνύπαρξη ποικίλων μορφών πληροφορίας (κειμένου, ήχου, εικόνας, βίντεο κλπ.) στα πολυμέσα, 
οι διαδραστικές και επικοινωνιακές δυνατότητές τους, η πρόσβαση στην πληροφορία και πολλά 
άλλα χαρακτηριστικά τους τις ανέδειξαν σε πρωτοποριακά μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης. Η 
ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις δείχνει ότι 
μπορούν να συμβάλλουν με θετικό τρόπο στο πλαίσιο της μαθητοκεντρικής προσέγγισης της 
γνώσης.
Έτσι, οι μικροί μαθητές που χρησιμοποιούν υπολογιστή εμπλέκονται σε υψηλού επιπέδου 
γλωσσική επικοινωνία και συνεργασία (Clements, Nastasi & Swaminathan, 1993)
.
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μπορούν να συμβάλλουν με θετικό τρόπο στο πλαίσιο της μαθητοκεντρικής προσέγγισης της 
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Έτσι, οι μικροί μαθητές που χρησιμοποιούν υπολογιστή εμπλέκονται σε υψηλού επιπέδου 
γλωσσική επικοινωνία και συνεργασία (Clements, Nastasi & Swaminathan, 1993)
.

Η σημασία που δίνει όχι μόνο η κοινωνία μας αλλά το παγκόσμιο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον 
διαφαίνεται από το γεγονός πως σε ό,τι έχει σχέση με το νέο γραμματισμό, δηλαδή την εισαγωγή 
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση παρατηρούνται μαζικές προσπάθειες εξοπλισμού των σχολείων με 
εργαστήρια υπολογιστών, δημιουργία ποσοτικών δεικτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτιμούν 
το βαθμό προόδου των εκπαιδευτικών συστημάτων με βάση την αναλογία μαθητών ανά 
υπολογιστή και το βαθμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (Κουτσογιάννης Δ. 2005)

Στην Ελλάδα, οι Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται σε κάθε επιστηµονικό πεδίο που υπάρχει στο αναλυτικό 
πρόγραµµα σπουδών της Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης. Η Κοινωνία της Πληροφορίας  µε αυτό τον 
τρόπο,  εισχωρεί στην Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση µεταβάλλοντας τον τρόπο διδασκαλίας και 
µάθησης.

Τα εργαλεία web 2.0 βοηθούν τον εκπαιδευτικό της τάξης στο μάθημά του και στην 
επικοινωνία του με τους μαθητές του, στοχεύουν στη δημιουργία και την κριτική σκέψη,
διαμοιράζουν ψηφιακό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπορούν να αξιοποιηθούν στην 
εκπαιδευτική πράξη προς όφελος των μαθητών, των γονέων και γενικότερα όσων ασχολούνται με 
την εκπαίδευση.

Ειδικότεροι στόχοι της εισήγησης: Η ανάδειξη εργαλείων web 2.0 που έχουν εφαρμοστεί στην 
τάξη ενδεικτικά, η ανάδειξη του ιστολογίου ως κορυφαίο εργαλείο, ο προσδιορισμός των 
δυνατοτήτων του, ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία, η αξιολόγησή 
του.

2  Εργαλεία web 2.0 

Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη γενιά του Παγκόσμιου Ιστού 
η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να 
μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Αυτή η νέα γενιά είναι μια δυναμική 
διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευμένες 
γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύου. Όμως τα όρια της περιορισμένης πλατφόρμας ενός 
υπολογιστή ξεπεράστηκαν. Ο χρήστης τώρα πια μπορεί να δρα στον Παγκόσμιο Ιστό όπως δρούσε 
μέχρι τώρα στον υπολογιστή του. Οι πιο ειδικοί μιλούν για ένα νέο τρόπο σχεδίασης των 
ιστοσελίδων ο οποίος βασίζεται στη διάδραση του χρήστη. Επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει τόσο 
το περιβάλλον της σελίδας, όσο και να παρεμβαίνει στο περιεχόμενό της. Χαρακτηριστικές 
εφαρμογές του Web 2.0 είναι τα κοινωνικά μέσα (social media), τα wiki και τα blog. (Βικιπαίδεια)

Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Τα εργαλεία  web 2.0 που υπάρχουν στο διαδίκτυο είναι πάρα 
πολλά και μπορούν να προσφέρουν στους χρήστες πάρα πολλές δυνατότητες, οι οποίες επιτρέπουν 
τη διάδραση, την κοινωνική δικτύωση, τη συνεργατική διαμόρφωση περιεχομένου και το 
διαμοιρασμό των αρχείων μεταξύ των χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης δεν είναι πια ένας 
παθητικός δέκτης πληροφοριών, αλλά συντελεί κι αυτός ενεργά στη διαμόρφωση περιεχομένου, 
στην ποσότητα των πληροφοριών και στο “στήσιμο” των επιλεγμένων στοιχείων που θέλει να 
προβάλλει και να μοιραστεί με άλλους.

Στην εκπαίδευση γίνεται αρκετά μεγάλη χρήση εργαλείων Web 2.0. Οι σύγχρονες θεωρίες 
μάθησης προτρέπουν τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν αρχές όπως:

● Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών.
● Η ενθάρρυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με επικοινωνία, συνεργασία, ανταλλαγές, 

διαμοιρασμό και οικοδόμηση της γνώσης (κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης).
● Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν αξία.
● Η διάθεση χρόνου στους μαθητές για εξάσκηση.
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Η διαδραστικότητα, το δυναμικό περιεχόμενο, η συνεργασία και η συνεισφορά που αποτελούν 
εγγενή χαρακτηριστικά των Web 2.0 εφαρμογών επιτρέπουν την υλοποίηση των παραπάνω αρχών 
στην πράξη. Η χρήση των εφαρμογών Web 2.0 στην εκπαίδευση παρέχει πλεονεκτήματα όπως:

● Δημιουργεί ενθουσιασμό και αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών. 
● Ενισχύεται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών.
● Παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία.
● Πετυχαίνουμε αυξημένη ανταπόκριση των μαθητών και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων 

εννοιών.
● Δυνατότητα καλύτερης εκμάθησης σε παιδιά με διαφορετικό στυλ μάθησης (ακουστικό, 

οπτικό, κιναισθητικό).
● Οι εφαρμογές είναι ευκολότερες στη χρήση και με έμφαση στο περιεχόμενο σε αντίθεση με 

άλλα εργαλεία - προγράμματα μη δικτυακά.
● Χρησιμοποιώντας εφαρμογές Web 2.0 παρέχεται στους μαθητές μια ποικιλία μέσων 

μάθησης.
● Επιτυγχάνεται και ενισχύεται ο ψηφιακός εγγραμματισμός. 

Όλα αυτά βοηθούν τον εκπαιδευτικό της τάξης να μπορεί να επικοινωνεί με τους μαθητές 
του, να τους δίνει εμπεδωτικές ασκήσεις, να τους προσφέρει τη δυνατότητα να δουν ξανά το 
μάθημα της ημέρας  μέσα από εικονικές περιηγήσεις ή βίντεο ή φωτογραφίες. Επίσης τα εργαλεία 
web 2.0 βοηθούν τον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει με τους μαθητές του αφίσες ή βίντεο ή 
διαδραστικά αντικείμενα που αντλούνται μέσα από ένα Project ή εκπαιδευτικά προγράμματα που 
υλοποιεί με τους μαθητές του. Το νέο αυτό “ψηφιακό υλικό” θα υπάρχει στο διαδίκτυο και θα 
μπορούν και άλλοι εκπαιδευτικοί ή μαθητές ή γονείς να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Και αυτός 
άλλωστε είναι και ο στόχος των εργαλείων web 2.0 , η δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού 
υλικού και η διαμοίρασή του.

Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω ενδεικτικά μερικά εργαλεία web 2.0 που έχω αξιοποιήσει 
στην εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο μου στο 52ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Είναι 
κατάλληλα για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι εντελώς δωρεάν και είναι 
σχετικά απλά, δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις. Αρκεί να έχει κανείς όρεξη για δουλειά, μεράκι, και 
χρόνο. 

Slideshare
Το Slideshare είναι το δημοφιλέστερο εργαλείο με το οποίο διαμοιράζεσαι τα ψηφιακά σου 

έργα π.χ. παρουσιάσεις Power point, έγγραφα, αρχεία pdf, σχέδια, γραφικά.
Issuu

      Με το Issuu μπορείς να δημιουργήσεις online ψηφιακά βιβλία, e-books, και να είναι 
προσβάσιμα σε όλους.

Wordle
Το Wordle παρουσιάζεται κι ως παιχνίδι. Με αυτό το εργαλείο δημιουργείς συννεφόλεξα και 

αποδεικνύεται άκρως παιδαγωγικό αν αξιοποιηθεί σωστά στην εκπαίδευση.
Tagxedo
To Tagxedo είναι ακριβώς όπως και το Wordle, αλλά έχει επιπλέον τη δυνατότητα να 

μετατρέπει το κείμενο σε ενδιαφέρουσες εικόνες, όλες οι λέξεις μαζί σαν ένα σχήμα.
Animoto
Το Animoto είναι ένα εργαλείο με το οποίο δημιουργείς μικρά βιντεάκια των 30΄ μέσα σε 

ελάχιστο χρόνο.
Vimeo
Με το Vimeo ανεβάζεις στο διαδίκτυο τα βίντεο που έχεις τραβήξει και θέλεις να τα 

μοιραστείς.
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στην πράξη. Η χρήση των εφαρμογών Web 2.0 στην εκπαίδευση παρέχει πλεονεκτήματα όπως:

● Δημιουργεί ενθουσιασμό και αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών. 
● Ενισχύεται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών.
● Παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία.
● Πετυχαίνουμε αυξημένη ανταπόκριση των μαθητών και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων 

εννοιών.
● Δυνατότητα καλύτερης εκμάθησης σε παιδιά με διαφορετικό στυλ μάθησης (ακουστικό, 

οπτικό, κιναισθητικό).
● Οι εφαρμογές είναι ευκολότερες στη χρήση και με έμφαση στο περιεχόμενο σε αντίθεση με 

άλλα εργαλεία - προγράμματα μη δικτυακά.
● Χρησιμοποιώντας εφαρμογές Web 2.0 παρέχεται στους μαθητές μια ποικιλία μέσων 

μάθησης.
● Επιτυγχάνεται και ενισχύεται ο ψηφιακός εγγραμματισμός. 

Όλα αυτά βοηθούν τον εκπαιδευτικό της τάξης να μπορεί να επικοινωνεί με τους μαθητές 
του, να τους δίνει εμπεδωτικές ασκήσεις, να τους προσφέρει τη δυνατότητα να δουν ξανά το 
μάθημα της ημέρας  μέσα από εικονικές περιηγήσεις ή βίντεο ή φωτογραφίες. Επίσης τα εργαλεία 
web 2.0 βοηθούν τον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει με τους μαθητές του αφίσες ή βίντεο ή 
διαδραστικά αντικείμενα που αντλούνται μέσα από ένα Project ή εκπαιδευτικά προγράμματα που 
υλοποιεί με τους μαθητές του. Το νέο αυτό “ψηφιακό υλικό” θα υπάρχει στο διαδίκτυο και θα 
μπορούν και άλλοι εκπαιδευτικοί ή μαθητές ή γονείς να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Και αυτός 
άλλωστε είναι και ο στόχος των εργαλείων web 2.0 , η δημιουργία ενός πρωτότυπου ψηφιακού 
υλικού και η διαμοίρασή του.

Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω ενδεικτικά μερικά εργαλεία web 2.0 που έχω αξιοποιήσει 
στην εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο μου στο 52ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Είναι 
κατάλληλα για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι εντελώς δωρεάν και είναι 
σχετικά απλά, δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις. Αρκεί να έχει κανείς όρεξη για δουλειά, μεράκι, και 
χρόνο. 

Slideshare
Το Slideshare είναι το δημοφιλέστερο εργαλείο με το οποίο διαμοιράζεσαι τα ψηφιακά σου 

έργα π.χ. παρουσιάσεις Power point, έγγραφα, αρχεία pdf, σχέδια, γραφικά.
Issuu

      Με το Issuu μπορείς να δημιουργήσεις online ψηφιακά βιβλία, e-books, και να είναι 
προσβάσιμα σε όλους.

Wordle
Το Wordle παρουσιάζεται κι ως παιχνίδι. Με αυτό το εργαλείο δημιουργείς συννεφόλεξα και 

αποδεικνύεται άκρως παιδαγωγικό αν αξιοποιηθεί σωστά στην εκπαίδευση.
Tagxedo
To Tagxedo είναι ακριβώς όπως και το Wordle, αλλά έχει επιπλέον τη δυνατότητα να 

μετατρέπει το κείμενο σε ενδιαφέρουσες εικόνες, όλες οι λέξεις μαζί σαν ένα σχήμα.
Animoto
Το Animoto είναι ένα εργαλείο με το οποίο δημιουργείς μικρά βιντεάκια των 30΄ μέσα σε 

ελάχιστο χρόνο.
Vimeo
Με το Vimeo ανεβάζεις στο διαδίκτυο τα βίντεο που έχεις τραβήξει και θέλεις να τα 

μοιραστείς.

Artsteps

Με το Artsteps φτιάχνεις δικό σου Μουσείο. Εννοείται ότι πρόκειται για ένα εικονικό, ψηφιακό 
Μουσείο.

Google Drive
Το Google Drive είναι μία από τις δυνατότητες που δίνει η Google στους χρήστες να 

αποθηκεύουν τα έγγραφά τους και όλα τους τα αρχεία (Power Point, Pdf, JPEG, κ.ά.) online. Με 
λίγα λόγια είναι ένα διαδικτυακό φλασάκι.

Google Φωτογραφίες
Με της Google τα Λευκώματα μπορείς να δημιουργήσεις συλλογές φωτογραφιών της τάξης ή 

μιας εργασίας και να είναι προσβάσιμες μόνο στους μαθητές και όχι δημόσια.
Photopeach
Με το Photopeach δημιουργείς πάλι συλλογές φωτογραφιών ή βίντεο, από τα οποία δε δίδεται η 

δυνατότητα για αντιγραφή ή επεξεργασία εικόνων.

2.1 Ιστολόγια (WebLogs ή blogs)
Τα ιστολόγια είναι ιδιότυπες ιστοσελίδες οι οποίες περιλαμβάνουν ποικίλες καταχωρήσεις ή 

άρθρα που ανανεώνονται τακτικά από έναν ή περισσότερους συγγραφείς (Blood, 2004). Οι 
αναρτήσεις/ καταχωρήσεις περιέχουν πολλαπλό περιεχόμενο με κείμενα, ήχους, φωτογραφίες, 
σκίτσα, βίντεο που παρουσιάζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά όπως επίσης και αναφορές 
με υπερσυνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Το βασικό πλεονέκτημα των ιστολογίων συγκριτικά 
με άλλες διαδικτυακές εφαρμογές, είναι η εύκολη δημιουργία του με απλά βήματα, χωρίς ιδιαίτερες 
τεχνικές γνώσεις και η δυνατότητα άμεσης, εύκολης και συχνής ανανέωσης των πληροφοριών που 
δημοσιοποιούνται (Alexander, 2006). Επίσης ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα 
που σου δίνει να δημοσιοποιείς τις αναρτήσεις και σε άλλα μέσα ή κοινωνικά δίκτυα. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά έχουν δημιουργήσει σημαντικές προσδοκίες για την αξιοποίηση των 
ιστολογίων σε πολλαπλές δράσεις της καθημερινότητας αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σχετικά με τα ιστολόγια και την εκπαιδευτική αξιοποίησή τους, η χρήση τους μπορεί να 
προσδώσει μεγάλη αξία στο έργο του εκπαιδευτικού δημιουργώντας ένα περιβάλλον παραγωγής 
και οικοδόμησης γνώσης. (Baggetun & Wasson, 2006)  Το περιβάλλον αυτό, δηλαδή το ιστολόγιο, 
μπορεί να απευθύνεται στους μαθητές, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε 
οποιονδήποτε  θέλει να αντλήσει στοιχεία ή να ενημερωθεί από ένα ιστολόγιο ενός εκπαιδευτικού. 

Στη χρήση του είναι σχετικά απλό, αρκεί να μην είναι κανείς ψηφιακά αναλφάβητος. Είναι 
εύκολο να δημιουργήσει κανείς ένα ιστολόγιο, αλλά δύσκολο να το συντηρήσει, γιατί πρέπει το 
ιστολόγιο να ενημερώνεται και να εμπλουτίζεται τακτικά.

Μπορεί κανείς να δημιουργήσει ιστολόγια δωρεάν και μέσω του σχολικού δικτύου, αλλά και 
μέσω διεθνών παρόχων του παγκόσμιου ιστού, όπως το Blogger που ανήκει στη Google και το 
Wordpress που είναι ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό.

Ο τρόπος με τον οποίο κάποιος αξιοποιεί το ιστολόγιο  στην τάξη μπορεί να ποικίλει. Στο 
σχολείο μου  αξιοποιήθηκε το ιστολόγιο με τρεις διαφορετικούς τρόπους.
 Ως αποθήκευση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ή ενός Project κατά την 

ολοκλήρωσή του. 
 Ως θεματικό ιστολόγιο που ενσωματώνει ένα και μόνο θέμα, δηλαδή όλες οι αναρτήσεις 

αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα.
 Ως αποθήκευση εκπαιδευτικού υλικού.

2.1.1 Αποθήκευση εκπαιδευτικού υλικού
Το ιστολόγιο που δημιουργήθηκε απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄και Δ΄ τάξης , που  έχουν 

την ίδια δασκάλα για αυτά τα δύο χρόνια  Γι’ αυτό και ονομάστηκε το ιστολόγιο αυτό “Τα ξεφτέρια 
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της τρίτης και της τετάρτης” . (Το όνομα αυτό έχει επιλεγεί από τα ίδια τα παιδιά.). Επίσης 
απευθύνεται σε όλα τα Ελληνόπουλα της Γ΄και Δ΄τάξης, σε όλους τους εκπαιδευτικούς και γονείς.
Μπορούμε να πούμε πως λειτουργεί σαν εκπαιδευτικός ιστοχώρος, στον οποίο ανατρέχουν τα 
παιδιά το απόγευμα για να βρουν «υλικό» που τους έχει αφήσει η δασκάλα τους. Σ’ αυτό τον 
ιστοχώρο όμως μπορούν να ανατρέξουν και άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας που έχουν ίδια 
ενδιαφέροντα και ψάχνουν για το ίδιο πνευματικό ή ψηφιακό «υλικό».

Το ιστολόγιο περιέχει:
● Βασικά σημεία της διδασκαλίας ενός μαθήματος,
● Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή βίντεο, εικόνων, ηχητικών κειμένων 
● Εικονικές περιηγήσεις. 
● Εμπεδωτικές ασκήσεις, 
● Προτάσεις για διάβασμα. 
● Περιήγηση στο διαδίκτυο.
● Πρόσβαση στα διαδραστικά βιβλία. 
● Πρόσβαση σε επιλεγμένα παραμύθια και “παραμυθοφωλιές”.
● Πρόσβαση σε άλλα αξιόλογα ιστολόγια. 
● Πρόσβαση σε αναρτημένες  εργασίες των ίδιων των παιδιών ή φωτογραφίες από μια 

εκπαιδευτική επίσκεψη ή από μια σχολική εκδήλωση.
●

Θα αναφέρω μερικά μόνο από τα δεκάδες παραδείγματα που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο 
αξιοποιήθηκε στην πράξη.

o Ολοκληρώνοντας στη Γ΄ Δημοτικού μία ολόκληρη ενότητα της Ιστορίας π.χ. «Άθλοι του 
Ηρακλή» ή «Αργοναυτική εκστρατεία» τα παιδιά θα βρουν στο ιστολόγιο ασκήσεις τύπου 
Hot Potatoes με ερωτήσεις από την ενότητα και έτσι με παιγνιώδη μορφή θα κάνουν την 
επανάληψή τους και αξιολογούνται και αυτόματα τα αποτελέσματά τους για να βλέπουν σε 
τι επίπεδο βρίσκονται και να επαναλάβουν την ίδια διαδικασία έως ότου πιάσουν το 100% 
στις απαντήσεις τους.

o Τελειώνοντας τις προπαίδειες στα πρώτα μαθήματα Μαθηματικών Γ΄ τα παιδιά θα βρουν 
στο ιστολόγιο ασκήσεις εξάσκησης της προπαίδειας σε παιγνιώδη μορφή και αξιολογώντας 
και τα αποτελέσματα μόνα τους, ξαναπροσπαθούν μέχρι να μην κάνουν λάθη. Το ίδιο ισχύει 
και για τις άλλες μαθηματικές πράξεις ή για τα κλάσματα.

o Αφού ολοκληρώνουν ένα συγκεκριμένο μάθημα στη Γλώσσα με ένα συγκεκριμένο 
γραμματικό φαινόμενο, ανατρέχουν στο ιστολόγιο να βρουν ασκήσεις για το φαινόμενο 
αυτό, πάλι με παιγνιώδη μορφή. Επίσης μπαίνουν στο διαδραστικό βιβλίο της Γλώσσας, 
που είναι αναρτημένο στο ιστολόγιο, για να βρουν τις διαδραστικές ασκήσεις που περιέχει 
το ψηφιακό βιβλίο και που δεν έχουν προλάβει να τις κάνουν στο σχολείο. Το ίδιο ισχύει 
για όλα τα διαδραστικά βιβλία του ψηφιακού σχολείου. Είναι όλα αναρτημένα της Γ΄ και Δ΄ 
Δημοτικού για να μπορούν να μπαίνουν κατευθείαν από το ιστολόγιο και όχι από άλλη 
διεύθυνση και να μπερδεύονται.

o Αφού τελειώνουν μία-μία τις ενότητες των Μαθηματικών Δ΄ μπορούν να βρουν ασκήσεις 
και προβλήματα, στα οποία μπορούν να προετοιμαστούν από το σπίτι και να τα λύσουν στο 
σχολείο για να κερδίσουν έτσι περισσότερο χρόνο. 

o Τελειώνοντας ένα-ένα τα κεφάλαια Ιστορίας της Δ΄ μπορούν να βρουν αναρτημένα Power
Point με την ανακεφαλαίωση του μαθήματος και κάνουν έτσι καλύτερη την εμπέδωση του 
μαθήματος μετά το διάβασμά τους.

o Ολοκληρώνοντας στην Ιστορία το κεφάλαιο με την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα μπορούν 
να βρουν στο ιστολόγιο εικονική περιήγηση του Παρθενώνα και εικονική περιήγηση της 
Ακρόπολης. Με τον ίδιο τρόπο, ανάλογα το μάθημα της Ιστορίας που κάνουν, μπορούν 
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της τρίτης και της τετάρτης” . (Το όνομα αυτό έχει επιλεγεί από τα ίδια τα παιδιά.). Επίσης 
απευθύνεται σε όλα τα Ελληνόπουλα της Γ΄και Δ΄τάξης, σε όλους τους εκπαιδευτικούς και γονείς.
Μπορούμε να πούμε πως λειτουργεί σαν εκπαιδευτικός ιστοχώρος, στον οποίο ανατρέχουν τα 
παιδιά το απόγευμα για να βρουν «υλικό» που τους έχει αφήσει η δασκάλα τους. Σ’ αυτό τον 
ιστοχώρο όμως μπορούν να ανατρέξουν και άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας που έχουν ίδια 
ενδιαφέροντα και ψάχνουν για το ίδιο πνευματικό ή ψηφιακό «υλικό».

Το ιστολόγιο περιέχει:
● Βασικά σημεία της διδασκαλίας ενός μαθήματος,
● Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή βίντεο, εικόνων, ηχητικών κειμένων 
● Εικονικές περιηγήσεις. 
● Εμπεδωτικές ασκήσεις, 
● Προτάσεις για διάβασμα. 
● Περιήγηση στο διαδίκτυο.
● Πρόσβαση στα διαδραστικά βιβλία. 
● Πρόσβαση σε επιλεγμένα παραμύθια και “παραμυθοφωλιές”.
● Πρόσβαση σε άλλα αξιόλογα ιστολόγια. 
● Πρόσβαση σε αναρτημένες  εργασίες των ίδιων των παιδιών ή φωτογραφίες από μια 

εκπαιδευτική επίσκεψη ή από μια σχολική εκδήλωση.
●

Θα αναφέρω μερικά μόνο από τα δεκάδες παραδείγματα που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο 
αξιοποιήθηκε στην πράξη.

o Ολοκληρώνοντας στη Γ΄ Δημοτικού μία ολόκληρη ενότητα της Ιστορίας π.χ. «Άθλοι του 
Ηρακλή» ή «Αργοναυτική εκστρατεία» τα παιδιά θα βρουν στο ιστολόγιο ασκήσεις τύπου 
Hot Potatoes με ερωτήσεις από την ενότητα και έτσι με παιγνιώδη μορφή θα κάνουν την 
επανάληψή τους και αξιολογούνται και αυτόματα τα αποτελέσματά τους για να βλέπουν σε 
τι επίπεδο βρίσκονται και να επαναλάβουν την ίδια διαδικασία έως ότου πιάσουν το 100% 
στις απαντήσεις τους.

o Τελειώνοντας τις προπαίδειες στα πρώτα μαθήματα Μαθηματικών Γ΄ τα παιδιά θα βρουν 
στο ιστολόγιο ασκήσεις εξάσκησης της προπαίδειας σε παιγνιώδη μορφή και αξιολογώντας 
και τα αποτελέσματα μόνα τους, ξαναπροσπαθούν μέχρι να μην κάνουν λάθη. Το ίδιο ισχύει 
και για τις άλλες μαθηματικές πράξεις ή για τα κλάσματα.

o Αφού ολοκληρώνουν ένα συγκεκριμένο μάθημα στη Γλώσσα με ένα συγκεκριμένο 
γραμματικό φαινόμενο, ανατρέχουν στο ιστολόγιο να βρουν ασκήσεις για το φαινόμενο 
αυτό, πάλι με παιγνιώδη μορφή. Επίσης μπαίνουν στο διαδραστικό βιβλίο της Γλώσσας, 
που είναι αναρτημένο στο ιστολόγιο, για να βρουν τις διαδραστικές ασκήσεις που περιέχει 
το ψηφιακό βιβλίο και που δεν έχουν προλάβει να τις κάνουν στο σχολείο. Το ίδιο ισχύει 
για όλα τα διαδραστικά βιβλία του ψηφιακού σχολείου. Είναι όλα αναρτημένα της Γ΄ και Δ΄ 
Δημοτικού για να μπορούν να μπαίνουν κατευθείαν από το ιστολόγιο και όχι από άλλη 
διεύθυνση και να μπερδεύονται.

o Αφού τελειώνουν μία-μία τις ενότητες των Μαθηματικών Δ΄ μπορούν να βρουν ασκήσεις 
και προβλήματα, στα οποία μπορούν να προετοιμαστούν από το σπίτι και να τα λύσουν στο 
σχολείο για να κερδίσουν έτσι περισσότερο χρόνο. 

o Τελειώνοντας ένα-ένα τα κεφάλαια Ιστορίας της Δ΄ μπορούν να βρουν αναρτημένα Power
Point με την ανακεφαλαίωση του μαθήματος και κάνουν έτσι καλύτερη την εμπέδωση του 
μαθήματος μετά το διάβασμά τους.

o Ολοκληρώνοντας στην Ιστορία το κεφάλαιο με την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα μπορούν 
να βρουν στο ιστολόγιο εικονική περιήγηση του Παρθενώνα και εικονική περιήγηση της 
Ακρόπολης. Με τον ίδιο τρόπο, ανάλογα το μάθημα της Ιστορίας που κάνουν, μπορούν 

να βρουν εικονική περιήγηση για την αρχαία Ολυμπία ή για το ανάκτορο της Κνωσού ή για 
προϊστορικούς οικισμούς.

o Επίσης μπορούν να περιηγηθούν ψηφιακά στα εκθέματα του αρχαιολογικού Μουσείου 
Ηρακλείου καθώς και σε εκθέματα και σε πληροφοριακό υλικό του Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης της Αθήνας.  (αφορά και τη Γ΄ και τη Δ΄ τάξη)

o Μετά το πέρας μιας σχολικής γιορτής ή μιας σχολικής εκδήλωσης ή μιας εκπαιδευτικής
εκδρομής μπορούν να βρουν στο ιστολόγιο φωτογραφίες από τις καλύτερες στιγμές τους. 

o Τελειώνοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή ένα Project μπορούν να βρουν στο ιστολόγιο 
αναρτημένα τα αποτελέσματα ή τα ψηφιακά «δημιουργήματα» που έχουν παράξει, 
φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο κ.α. Το ίδιο ισχύει και για άλλες εργασίες ή ποιήματα που 
έχουν γράψει τα παιδιά και καμαρώνουν να τα βλέπουν αναρτημένα στο ιστολόγιο.  

3 Αξιολόγηση
Σήμερα το ιστολόγιο έχει γύρω στις 8000 επισκέψεις και εμπλουτίζεται συνεχώς. Μάλιστα οι 

ίδιοι οι μαθητές είναι αυτοί που πολλές φορές κάνουν προτάσεις για τις προτιμήσεις τους στις 
αναρτήσεις. Σύντομα θα μπει και η εφαρμογή για την καταγραφή των σχολίων των επισκεπτών για 
να μπορεί να λαμβάνει υπόψη του τυχόν προτιμήσεις ή προτάσεις των επισκεπτών.  

Η εφαρμογή εργαλείων web 2.0 στην εκπαιδευτική πράξη καθώς και η αξιοποίηση των
ιστολογίων στη σχολική τάξη έδειξε ότι βοηθά τους μαθητές στην κατάκτηση και εμπέδωση 
γνώσεων με τρόπο παιγνιώδη και διασκεδαστικό, με τρόπο ωφέλιμο προς τους μαθητές. Τους  
αρέσει πολύ και γι’ αυτό αφιερώνουν μέρος από τον ελεύθερό τους χρόνο, για να τον αξιοποιήσουν
εποικοδομητικά. Τους δίνει χαρά και συγχρόνως τους βοηθάει στον ψηφιακό εγγραμματισμό.
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Περίληψη

Ξεπερνώντας κάθε χιλιομετρικό περιορισμό και απόσταση, τρία νηπιαγωγεία της Κρήτης από 

διαφορετικές περιοχές, περιβάλλοντα και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες επικοινώνησαν, 

ανέπτυξαν διαπροσωπικές σχέσεις, λειτούργησαν από κοινού σε δράσεις κοινά σχεδιασμένες και 

παρουσίασαν το αποτέλεσμα αυτών σε κοινή εκδήλωση στο ευρύτερο κοινωνικό τους 

περιβάλλον.

Η θεματική προσέγγιση με θέμα «παιχνίδι για όλους» του 26ου και 35ου Νηπιαγωγείου Χανίων 

και « Τα παλάτια της Κνωσού του χθες και του σήμερα» του 3ου Νηπιαγωγείου Μαλίων 

Ηρακλείου, το οποίο ήταν ενταγμένο στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας και στο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα Comenius 1 /Δια Βίου Μάθηση  με θέμα “That’s me, that’s you, that’s all of you”

βρήκαν την κοινή συνισταμένη στην επικοινωνία μέσω των Τ.Π.Ε. κατορθώνοντας να 

συνεργαστούν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν 

αδύνατον.

Οι Τ.Π.Ε. αξιοποιήθηκαν εποικοδομητικά από τα νήπια, δημιουργήθηκε συνεργατική 

κουλτούρα μέσω της ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης με απώτερο στόχο την ανάπτυξη θετικής 
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αντίληψης στη διαφορετικότητα, γεγονός το οποίο επιτεύχθηκε στο μέγιστο βαθμό, 

ικανοποιώντας νήπια, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Τα παιδιά των νηπιαγωγείων αυτών αλληλεπιδρώντας ανέπτυξαν συνεργασίες γνωρίστηκαν 

μεταξύ τους και έδρασαν από κοινού ως ένα σχολείο, ελπίζοντας αυτό να λειτουργήσει 

πολλαπλασιαστικά στο μέλλον τόσο στους κόλπους των νηπιαγωγείων όσο και σε άλλες σχολικές 

μονάδες.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επικοινωνία, στη συνεργασία με το παιδί με ειδικές ικανότητες 

του 35ου Νηπιαγωγείου Χανίων, μέσα από την τηλεδιάσκεψη που  πραγματοποιήθηκε, δίνοντας  

έμφαση στη διαμόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων για την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση 

του δημιουργικού παιχνιδιού, ως βασικού μέσου για την προσέγγιση μαθησιακών και 

αναπτυξιακών στόχων.

Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακή κοινωνική δικτύωση, παιχνίδι, αλληλεπίδραση, επικοινωνία, 

διαφορετικότητα, αποδοχή.

1 Εισαγωγή

Τα δύο-τρία τελευταία χρόνια η χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στο 

χώρο της εκπαίδευσης κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα και διεθνώς στα καινοτόμα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και πλέον αποτελεί μια ιδιαίτερα σύγχρονη τάση. Όπως επισημαίνουν, 

μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης τα τελευταία 

χρόνια, αποτελεί η ένταξη του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο (Ντολιοπούλου, 2002). Μέχρι πριν 

λίγα χρόνια, η αντιμετώπιση του υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία αποτελούσε αυτή του 

ανεξάρτητου γνωστικού αντικειμένου (Κόμης 2004), παρά διδακτικoύ-μαθησιακού 

μεσολαβητικού μέσου ενσωματωμένου στις υπόλοιπες γνωστικές περιοχές (Μικρόπουλος 2006).

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2001), 

έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των παιδιών με τις βασικές χρήσεις του και την απόκτηση 

δεξιοτήτων χειρισμού μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων.

Επιπλέον, προγράμματα τα οποία είναι ποιοτικά και κατάλληλα αναπτυξιακά, μπορούν να 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη και του κοινωνικοσυναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα, 

οδηγώντας σε ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων (Ντολιοπούλου, 1998; Chen & Chang, 2006), που 

εμπλέκονται στη διαδικασία. Επίσης, τα επίπεδα προφορικής επικοινωνίας και συνεργασίας των 

παιδιών μπροστά στον υπολογιστή είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ η φύση της μεταξύ τους 
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1 Εισαγωγή

Τα δύο-τρία τελευταία χρόνια η χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στο 

χώρο της εκπαίδευσης κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα και διεθνώς στα καινοτόμα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και πλέον αποτελεί μια ιδιαίτερα σύγχρονη τάση. Όπως επισημαίνουν, 

μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης τα τελευταία 

χρόνια, αποτελεί η ένταξη του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο (Ντολιοπούλου, 2002). Μέχρι πριν 

λίγα χρόνια, η αντιμετώπιση του υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία αποτελούσε αυτή του 

ανεξάρτητου γνωστικού αντικειμένου (Κόμης 2004), παρά διδακτικoύ-μαθησιακού 

μεσολαβητικού μέσου ενσωματωμένου στις υπόλοιπες γνωστικές περιοχές (Μικρόπουλος 2006).

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2001), 

έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των παιδιών με τις βασικές χρήσεις του και την απόκτηση 

δεξιοτήτων χειρισμού μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων.

Επιπλέον, προγράμματα τα οποία είναι ποιοτικά και κατάλληλα αναπτυξιακά, μπορούν να 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη και του κοινωνικοσυναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα, 

οδηγώντας σε ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων (Ντολιοπούλου, 1998; Chen & Chang, 2006), που 

εμπλέκονται στη διαδικασία. Επίσης, τα επίπεδα προφορικής επικοινωνίας και συνεργασίας των 

παιδιών μπροστά στον υπολογιστή είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ η φύση της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης είναι συχνότερη και διαφέρει από αυτή που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια 

παραδοσιακών δραστηριοτήτων (NAEYC,1996). 

Στο νηπιαγωγείο, τα μικρά παιδιά αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο και με το/τη νηπιαγωγό 

κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

για το νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003:4307) αναγνωρίζει ότι «η γνώση και η γλώσσα 

οικοδομούνται σταδιακά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα».

Μέσα από αυτήν την κοινωνική αλληλεπίδραση, τα παιδιά αποκτούν νέες γνωστικές και 

κοινωνικές ικανότητες με το να μιμούνται τους συμμαθητές τους και τη δασκάλα τους. Ακόμα, η 

εκπαιδευτική έρευνα για τη χρήση του διαδραστικού πίνακα στα σχολεία, μέχρι τώρα, δείχνει ότι 

οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αξιολογούν τα χαρακτηριστικά του πίνακα που είναι 

συσχετισμένα με την καινοτομία, την παρακίνηση, την εμπλοκή, τη συμμετοχή και τη 

συνεργατικότητα (BECTA, 2003, όπ. αναφ. στον Schroeder, 2007). Αξίζει τέλος να επισημανθεί 

ότι, με τη χρήση των ΤΠΕ, εξυπηρετείται η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνωστικών δεξιοτήτων 

όπως η επίλυση προβλήματος, η αντιμετώπιση ενός θέματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες, η 

επικοινωνία, η συνεργασία, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος κριτικής μάθησης. Αξιοποιούνται 

ακόμα δικτυακές πηγές και εξοικειώνονται τα παιδιά σε ψηφιακούς γραμματισμούς καθώς 

προσπαθούν να εξυπηρετήσουν λειτουργικές τους ανάγκες.

Σκοπός να ανακαλύψουν, διερευνώντας ποικίλους τρόπους επικοινωνίας, με έμφαση στη 

διαδικτυακή ώστε να αλληλεπιδράσουν κυρίως μέσω των ΤΠΕ και να λειτουργήσουν αμφίδρομα 

αποδεχόμενα άτομα από διαφορετικές ομάδες.

Με τη θεματική μας προσέγγιση οι στόχοι  είναι μαθησιακοί, γνωστικοί, ψυχοκοινωνικοί 

επιδιώκοντας τα νήπια:

• Να εκφράσουν τα βιώματα και τις εμπειρίες τους

• Να μελετήσουν διαφορετικά είδη λόγου και πηγές πληροφόρησης

• Να ασκηθούν σε μικρές έρευνες 

• Να μάθουν να αξιολογούν τις πληροφορίες και να επιλέγουν τις σπουδαιότερες σύμφωνα 

με το στόχο τους.

• Να ασκηθούν στη σύνθεση και παρουσίαση θεμάτων σε συμμαθητές τους. Να φτιάξουν το 

δικό τους διδακτικό υλικό για τα παιχνίδια για όλους.

• Να επέμβουν δημιουργικά σε επιλεγμένα παιχνίδια και να δημιουργήσουν νέα.

• Να αναζητήσουν, να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν «άλλα» παιχνίδια.

• Να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές με τους άλλους και να τις σεβαστούν. Να αποδεχτούν, 

κατανοήσουν και σεβαστούν τη διαφορετικότητα του άλλου, όσον αφορά την αλληλεπίδραση 

με τους φίλους των ειδικών αλλά και των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων.
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• Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και να αποκτήσουν ομαδικότητα, αυτοσεβασμό. 

• Να αποκτήσουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση

• Να προσεγγίσουν παιχνίδια από διαφορετικές κουλτούρες και οπτικές προσέγγισης 

της ζωής.

• Να αναπτύξουν την κινητικότητά τους

• Να αναπτύξουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες 

• Να ενισχύσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα και να προάγουν το θετικό κλίμα 

στην τάξη                                

• Να μπορούν να διαχειρίζονται συγκρούσεις δείχνοντας εμπιστοσύνη και σεβασμό 

στους άλλους. 

• Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη.

• Να κατανοήσουν απλές χωροχρονικές σχέσεις και να προσεγγίσουν σταδιακά την έννοια 

της μέτρησης του χρόνου (χρήση της γραμμής του χρόνου).

• Να αντιληφθούν τη χρονική ακολουθία γεγονότων και να τα αναπαραστήσουν.

• Να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους καθώς και κάποια τεκμήρια του παρελθόντος, 

για να περιγράψουν πως ήταν η ζωή σε παλαιότερες εποχές.

• Να δημιουργήσουν τα δικά τους  παιχνίδια.

• Να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες του Η/Υ, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών

παιχνιδιών τα οποία ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της λογικής και απόκτησης δεξιοτήτων

και γνώσης με έναν ευχάριστο τρόπο (Klawe & Phillips, 1995)

• Να επικοινωνήσουν και συνεργαστούν με τη χρήση διαδικτύου.

• Nα επικοινωνήσουν με ψηφιακά μέσα .

• Να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν στην παραγωγή κοινού έργου.

• Να χρησιμοποιούν το λογισμικά word, να μπορούν να επιλέξουν γράμματα και 

χρησιμοποιούν κουμπιά του πληκτρολογίου, όπως το enter, Caps Lock, Backspace και  να 

γράφουν κείμενα που εξυπηρετούν λειτουργικές τους ανάγκες.

• Να χρησιμοποιούν το λογισμικό Google earth για να εκτελέσουν κάποιες εξερευνήσεις. 

• Να συνεργάζονται σε ομάδες προκειμένου να γράψουν και να υπογράψουν, ένα κείμενο 

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κείμενο το οποίο έχουν γράψει και αποστείλει στον ίδιο 

τόπο προορισμού με συμβατικό τρόπο. 

• Να δουν τη χρήση του διαδραστικού πίνακα και να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά του.

• Να γνωρίσουν τη χρησιμότητα του εκτυπωτή και του skanner, να τα εννοήσουν σαν ενιαίο 

σύνολο με τον Η/Υ  και να τα χρησιμοποιήσουν με τη βοήθεια των νηπιαγωγών 

προκειμένου να παράξουν συνεργατικά κείμενα ή ζωγραφιές.
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Από της αρχή της χρονιάς επιδιώχθηκε και η επαφή των νηπιαγωγείων εκτός των ορίων του 

νομού προκειμένου να επιτευχθεί ένα μικρό δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγείων. Το 26ο

35ο Νηπιαγωγείο Χανίων και το 3ο Νηπιαγωγείο Μαλίων ξεκινήσαμε μια πολυτροπική 

επικοινωνία, μέσω επιστολών, τηλεφώνου, e-mail,  skype.

Η προσέγγιση του προγράμματος Αγωγής Υγείας «Ανθρώπινα Δικαιώματα: Κοινωνικός 

Αποκλεισμός», μας έκανε να αντιληφθούμε πόσο δύσκολο είναι να προσεγγισθεί από τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, η διαφορετικότητα. Είναι όμως και ένα θέμα που αν αντιμετωπιστεί με 

ευαισθησία και με την ανάλογη στρατηγική και διδακτική μεθοδολογία, κάτι που το 

προσπαθήσαμε στα πλαίσια ανάπτυξης του προγράμματος «παιχνίδι για όλους», μπορεί να βάλει 

τα θεμέλια στη σκέψη των μικρών παιδιών για την αποδοχή και για το σεβασμό απέναντι στα 

άτομα αυτά, που έχουν κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες.

Μπορεί να μην είναι κατάλληλη ηλικία για να κατανοήσουν πλήρως τα παιδιά το νόημα και τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, είναι όμως η κατάλληλη ηλικία για να δοθούν τα ερεθίσματα να 

έρθουν σε επαφή με εικόνες και πληροφορίες που θα τα βοηθήσουν να ξεπεράσουν τυχόν φόβους,  

να σεβαστούν τη διαφορετικότητα και να τεθούν τα θεμέλια της ενσυναίσθησης.

Αντιλαμβανόμενοι τη σημασία που έχουν οι χρονικές έννοιες για τη θεώρηση και κατανόηση 

της Ιστορίας, αλλά και την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης (Στραταριδάκη, 2006),  θεωρούμε ότι 

είναι αναγκαία η ενασχόληση και με αυτές τις έννοιες από τη μικρή κιόλας ηλικία των τεσσάρων 

ετών, οπότε -σύμφωνα με έρευνες- τα παιδιά αρχίζουν να οικοδομούν μια ακριβή αντίληψη του 

χρόνου. Στόχος του 3ου Νηπιαγωγείου Μαλίων ήταν να διερευνήσει κατά πόσο τα προς μετάδοση 

περιεχόμενα εκθέματα του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού γίνονται κατανοητά με τη  

διδακτική προσέγγιση των ιστορικών εννοιών μέσω υπολογιστή διαμέσου μιας διαδραστικής 

εικονικής περιπλάνησης. Η επιλογή των παιχνιδιών στο τέλος, ως μέσο προσέγγισης, έγινε επειδή 

γνωρίζουμε, ότι ο παιδαγωγικός ρόλος του παιχνιδιού είναι  άμεσα συνδεδεμένος με τις 

ξεχωριστές ανάγκες του κάθε παιδιού και τις απαιτήσεις του. Συμβάλει στην ανάπτυξη της 

συνεργατικότητας, της θέσπισης αποδοχής και τήρησης κανόνων, στην ανάπτυξη της φαντασίας,

της μνήμης και  της κριτικής σκέψης.

Στα πλαίσια του προγράμματος, υπήρξε επαφή των 26ου και 35ου νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια 

πραγματοποίησης κοινών δράσεων. Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε ανάγκες του προγράμματος 

και να ικανοποιήσουμε επιθυμίες των παιδιών σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιήθηκαν 

επισκέψεις με απώτερο στόχο να παραμένει ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών,  στο 26ο

νηπιαγωγείο, στην ΕΛΕΠΑΠ Χανίων και  στο ειδικό ΚΑΠΝΚ νηπιαγωγείο Χανίων, τα παιδιά του 

οποίου συμμετείχαν στην εφαρμογή του προγράμματος και όπου έγινε γιορτή κοινή με όλα τα 

σχολεία μαζί, στο τέλος του.
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Οι μικροί μαθητές από το 3ο Νηπιαγωγείο Μαλίων κατασκεύασαν «μαθηματικά μινωικά 

παιχνίδια» και με τη βοήθεια των νηπιαγωγών τους στέλνουν ένα γράμμα στο 26ο και 35ο

Νηπιαγωγείο Χανίων ρωτώντας τα παιδιά αν θέλουν να μοιραστούν μαζί τη χαρά των παιχνιδιών 

που κατασκεύασαν. Με τη βοήθεια του ταχυδρομείου στέλνουν κάποια μινωικά παιχνίδια στα 

Χανιά και ορίζουν ένα ραντεβού για να γνωριστούν με τη βοήθεια του υπολογιστή της τάξης.

Πιστεύοντας στην ευεργετική επίδραση και τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα από την 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση και θεωρώντας πως το εκπαιδευτικό λογισμικό,  εκτός 

από τη δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας, για το συγκεκριμένο νήπιο με ειδικές 

ικανότητες του 35ου Νηπιαγωγείου Χανίων,  μπορεί να προωθήσει τη συνεργατική μάθηση το 3ο

Νηπιαγωγείο Μαλίων έστειλε σε cd και ένα παιχνίδι πάζλ με τις «Γαλάζιες Κυρίες». Έτσι μέσω 

του διαδραστικού  πίνακα τα παιδιά γνωρίστηκαν, αντάλλαξαν εμπειρίες, τραγούδησαν και 

έπαιξαν τα παιχνίδια που  είχαν στείλει τα παιδιά των Μαλίων, ενώ τα παιδιά των Χανίων 

τραγούδησαν με τη χρήση νοηματικής τραγούδι που πλαισίωσε τη καλοκαιρινή γιορτή τους.

Πραγματοποιήθηκαν δράσεις που βοήθησαν τα παιδιά να έλθουν σε επαφή με τις διάφορες 

χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού 

εργαλείου (με τη χρήση ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης) και ως εργαλείου 

επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών» στο πλαίσιο των  δραστηριοτήτων του 

προγράμματος. Έγινε αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να 

ανακαλύψουν τις δυνατότητες που προσφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Google earth, 

τηλεδιάσκεψη ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων,  δυνατότητες εκτύπωσης και scanning, 

εύρεσης πληροφοριών μέσα από έρευνα σε φάκελο αρχείων, τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της 

γραφής γράφοντας στο word).

Οργανώσαμε ένα περιβάλλον μάθησης, όπου μέσα από ένα σύνολο υλικών και νοητικών 

καταστάσεων, το παιδί με ειδικές ικανότητες θα αποκτήσει την επιδιωκόμενη γνώση με ατομική 

δραστηριοποίηση και επεξεργασία, με ευχάριστο και  δημιουργικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής των προγραμμάτων, τα παιδιά του 3ου Νηπιαγωγείου Μαλίων, εξέφρασαν την 

επιθυμία να στείλουν τα παιχνίδια που έφτιαξαν σε παιδιά που βρίσκονται σε άλλα μακρινά 

νηπιαγωγεία. Πραγματοποιήθηκαν κοινές επισκέψεις σε χώρους που βοηθούσαν την έρευνα των 

μαθητών. Η εξ αποστάσεως επικοινωνία των τριών σχολείων πραγματοποιήθηκε είτε με 

συμβατικό τρόπο (τηλέφωνο, ταχυδρομείο), είτε με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

πάντα  με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών.  Ακόμα  διερευνήθηκαν  φωτογραφίες και video 

αλλά και  διαδικτυακές πηγές που παρείχαν πληροφορίες στα παιδιά, για τις περιοχές που είναι 

χτισμένα τα νηπιαγωγεία και για τα θέματα που επεξεργαζόταν,  ενώ επιπροσθέτως  μελέτησαν 

σχετικά βιβλία. Τα παιδιά είχαν γνωρίσει το λογισμικό word και είχαν πειραματιστεί με το όνομά 
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Οι μικροί μαθητές από το 3ο Νηπιαγωγείο Μαλίων κατασκεύασαν «μαθηματικά μινωικά 

παιχνίδια» και με τη βοήθεια των νηπιαγωγών τους στέλνουν ένα γράμμα στο 26ο και 35ο

Νηπιαγωγείο Χανίων ρωτώντας τα παιδιά αν θέλουν να μοιραστούν μαζί τη χαρά των παιχνιδιών 

που κατασκεύασαν. Με τη βοήθεια του ταχυδρομείου στέλνουν κάποια μινωικά παιχνίδια στα 

Χανιά και ορίζουν ένα ραντεβού για να γνωριστούν με τη βοήθεια του υπολογιστή της τάξης.

Πιστεύοντας στην ευεργετική επίδραση και τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα από την 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση και θεωρώντας πως το εκπαιδευτικό λογισμικό,  εκτός 

από τη δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας, για το συγκεκριμένο νήπιο με ειδικές 

ικανότητες του 35ου Νηπιαγωγείου Χανίων,  μπορεί να προωθήσει τη συνεργατική μάθηση το 3ο

Νηπιαγωγείο Μαλίων έστειλε σε cd και ένα παιχνίδι πάζλ με τις «Γαλάζιες Κυρίες». Έτσι μέσω 

του διαδραστικού  πίνακα τα παιδιά γνωρίστηκαν, αντάλλαξαν εμπειρίες, τραγούδησαν και 

έπαιξαν τα παιχνίδια που  είχαν στείλει τα παιδιά των Μαλίων, ενώ τα παιδιά των Χανίων 

τραγούδησαν με τη χρήση νοηματικής τραγούδι που πλαισίωσε τη καλοκαιρινή γιορτή τους.

Πραγματοποιήθηκαν δράσεις που βοήθησαν τα παιδιά να έλθουν σε επαφή με τις διάφορες 

χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού 

εργαλείου (με τη χρήση ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης) και ως εργαλείου 

επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών» στο πλαίσιο των  δραστηριοτήτων του 

προγράμματος. Έγινε αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να 

ανακαλύψουν τις δυνατότητες που προσφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Google earth, 

τηλεδιάσκεψη ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων,  δυνατότητες εκτύπωσης και scanning, 

εύρεσης πληροφοριών μέσα από έρευνα σε φάκελο αρχείων, τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της 

γραφής γράφοντας στο word).

Οργανώσαμε ένα περιβάλλον μάθησης, όπου μέσα από ένα σύνολο υλικών και νοητικών 

καταστάσεων, το παιδί με ειδικές ικανότητες θα αποκτήσει την επιδιωκόμενη γνώση με ατομική 

δραστηριοποίηση και επεξεργασία, με ευχάριστο και  δημιουργικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια 

διεξαγωγής των προγραμμάτων, τα παιδιά του 3ου Νηπιαγωγείου Μαλίων, εξέφρασαν την 

επιθυμία να στείλουν τα παιχνίδια που έφτιαξαν σε παιδιά που βρίσκονται σε άλλα μακρινά 

νηπιαγωγεία. Πραγματοποιήθηκαν κοινές επισκέψεις σε χώρους που βοηθούσαν την έρευνα των 

μαθητών. Η εξ αποστάσεως επικοινωνία των τριών σχολείων πραγματοποιήθηκε είτε με 

συμβατικό τρόπο (τηλέφωνο, ταχυδρομείο), είτε με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

πάντα  με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών.  Ακόμα  διερευνήθηκαν  φωτογραφίες και video 

αλλά και  διαδικτυακές πηγές που παρείχαν πληροφορίες στα παιδιά, για τις περιοχές που είναι 

χτισμένα τα νηπιαγωγεία και για τα θέματα που επεξεργαζόταν,  ενώ επιπροσθέτως  μελέτησαν 

σχετικά βιβλία. Τα παιδιά είχαν γνωρίσει το λογισμικό word και είχαν πειραματιστεί με το όνομά 

τους,  ενώ είχαν δημιουργήσει δικά τους κείμενα. Είχαν  μάθει να εντοπίζουν τα γράμματα και 

τους αριθμούς στο πληκτρολόγιο. Και είχαν έρθει σε επαφή με το λογισμικό Google earth, 

πραγματοποιώντας πλοήγηση στη πόλη τους γράφοντας το όνομά της.

Είχαν πραγματοποιήσει έρευνες  σε ομάδες  προκειμένου να συλλέξουν χρήσιμα στοιχεία σε 

ειδικά εμπλουτισμένους φακέλους και υπό την επιτήρηση των νηπιαγωγών είχαν 

πραγματοποιήσει έρευνες σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Ακόμα γνώριζαν ότι μέσω του 

διαδικτύου μπορούν να επικοινωνήσουν γρήγορα με άτομα που βρίσκονται μακριά και το είχαν 

κάνει.

Τα παιδιά δούλευαν σε μικρές ομάδες πραγματοποιώντας έρευνες και δραστηριότητες τόσο 

στον Η/Υ, όσο και σε καθημερινές δραστηριότητες, στα πλαίσια κάποιων διαθεματικών.  

Γνώριζαν τη διαδικασία που περιλαμβάνει μια έρευνα, έτσι ήταν ικανά από την αρχή του 

σεναρίου, να κάνουν υποθέσεις να πραγματοποιούν έρευνες να βγάζουν αποτελέσματα, τα οποία 

στη συνέχεια διατύπωναν στη ολομέλεια προκειμένου να πληροφορήσουν τους υπολοίπους, να 

αξιολογήσουν, να

αυτοαξιολογηθούν και να αναστοχαστούν. Ο ρόλος των νηπιαγωγών  ήταν να οργανώσουν 

διδακτικές καταστάσεις και μαθήματα, στα πλαίσια των οποίων οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα 

να εκφραστούν, να διερευνήσουν και να αλληλεπιδράσουν  με το περιβάλλον τους προκειμένου 

να οικοδομήσουν τη γνώση.

Για τη πραγματοποίηση του προγράμματος αξιοποιήσαμε το εργαστήριο υπολογιστών το 

βιντεοπροτζέκτορα και το διαδραστικό πίνακα των 12ου και 18ου Δημοτικών Σχολείων Χανίων 

και 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαλίων, ακόμα τους υπολογιστές και τα μηχανήματα εκτυπωτή και 

scanner των νηπιαγωγείων μας, τα ψηφιακά μαγνητοφωνάκια, τη φωτογραφική μηχανή και τα cd 

player.

Τα παιδιά  δουλέψαν ομαδοσυνεργατικά, ενώ η νηπιαγωγός  στήριζε τη προσπάθειά τους, 

εμψυχώνοντας τα. Στο τέλος κάθε δραστηριότητας το σύνολο των παιδιών μαζευόταν στην 

«παρεούλα»  και  παρουσίαζε τα αποτελέσματα της έρευνάς του, αναστοχαζόταν  και 

ακολουθούσαν συζητήσεις για τα αποτελέσματα των ερευνών.

Προσεγγίζοντας διαθεματικά τη γνώση, έγινε σύνδεση του θέματος με όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα (αναδυόμενος γραμματισμός μέσα από τις επικοινωνιακού τύπου δραστηριότητες 

όπως οι προσκλήσεις και οι επιστολές, συλλογικότητα μέσα από τις δραστηριότητες σε ομάδες, 

γνώρισαν όλους τους τρόπους επικοινωνίας, τηλέφωνο, επιστολές, email, τηλεδιάσκεψη, 

αναπτύχθηκε η κριτική σκέψη των παιδιών τα οποία είχαν σε κάθε δραστηριότητα τη δυνατότητα 

του αναστοχασμού, κ.λ.π).  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Έγινε αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις 

δυνατότητες που προσφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Google earth, τηλεδιάσκεψη ανταλλαγή 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων,  δυνατότητες εκτύπωσης και scanning, εύρεσης πληροφοριών μέσα 

από έρευνα σε φάκελο αρχείων, τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γραφής γράφοντας στο word).

2 Συμπεράσματα

Η επικοινωνία των τριών νηπιαγωγείων, συνέβαλλε στην δικτύωση των σχολείων εντός  και εκτός 

νομού. Δικτύωση σχολείου-κοινωνίας. Υπήρξε  δημιουργική επικοινωνία και συνεργασία των 

σχολικών μονάδων με το κοινωνικό τους περιβάλλον και δραστηριοποίηση της εκπαιδευτικής 

κοινότητας πέραν των συμβατικών προγραμμάτων για την  προαγωγή και ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας των παιδιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος υπήρξε τακτική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών των 35ου 

και 26ου νηπιαγωγείων Χανίων και του 3ου Νηπιαγωγείου Μαλίων, η οποία συνέβαλε στο καλό 

προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, ώστε να καμφθούν τα εμπόδια επικοινωνίας λόγω 

απόστασης και λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Τα παιδιά εργάστηκαν στις περισσότερες δραστηριότητες σε ομάδες που ερευνούσαν από 

κοινού, ενημέρωναν τα παιδιά των υπολοίπων ομάδων για τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και 

βρίσκανε λύσεις στα προβλήματα που προέκυπταν, είχαν τη δυνατότητα  να τροποποιήσουν, 

ενεργώντας δημοκρατικά σαν ομάδα κάθε δραστηριότητα. Οι εκπαιδευτικοί  είχαν άλλοτε 

υποστηρικτικό και συχνότερα ισότιμα συμμετοχικό ρόλο. Μετά από κάθε δραστηριότητα στην 

ολομέλεια παρουσιάζονταν τα αποτελέσματα της έρευνας και συμπληρωνόταν στο πίνακα, τα 

παιδιά έτσι  αξιολογούσαν τη δράση και αποφασιζόταν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών η 

συνέχεια. Ακόμα ατομικές καταγραφές συμπλήρωναν το πορτφόλιο των μαθητών για να γίνεται 

αργότερα η αξιολόγηση τους από τα ίδια αλλά και από τις εκπαιδευτικούς.  Η ίδια πορεία σε κάθε 

δραστηριότητα ακολουθείτο και όταν τα παιδιά των νηπιαγωγείων πραγματοποιούσαν κοινές 

δράσεις.

Θεωρούμε ότι ο κεντρικός στόχος του προγράμματος που ήταν «Να εντοπίσουν ομοιότητες και 

διαφορές με τους άλλους και να τις σεβαστούν. Να αποδεχτούν, κατανοήσουν και σεβαστούν τη 

διαφορετικότητα του άλλου, όσον αφορά την αλληλεπίδραση με τους φίλους των ειδικών αλλά 

και των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων», νομίζουμε ότι επιτεύχθηκε, αφού όχι μόνο τα παιδιά 

αλλά και ο κοινωνικός περίγυρος έδειξε ευαισθητοποίηση και αποδοχή προς τη διαφορετικότητα.
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Έγινε αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις 

δυνατότητες που προσφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Google earth, τηλεδιάσκεψη ανταλλαγή 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων,  δυνατότητες εκτύπωσης και scanning, εύρεσης πληροφοριών μέσα 

από έρευνα σε φάκελο αρχείων, τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γραφής γράφοντας στο word).

2 Συμπεράσματα

Η επικοινωνία των τριών νηπιαγωγείων, συνέβαλλε στην δικτύωση των σχολείων εντός  και εκτός 

νομού. Δικτύωση σχολείου-κοινωνίας. Υπήρξε  δημιουργική επικοινωνία και συνεργασία των 

σχολικών μονάδων με το κοινωνικό τους περιβάλλον και δραστηριοποίηση της εκπαιδευτικής 

κοινότητας πέραν των συμβατικών προγραμμάτων για την  προαγωγή και ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας των παιδιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος υπήρξε τακτική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών των 35ου 

και 26ου νηπιαγωγείων Χανίων και του 3ου Νηπιαγωγείου Μαλίων, η οποία συνέβαλε στο καλό 

προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, ώστε να καμφθούν τα εμπόδια επικοινωνίας λόγω 

απόστασης και λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Τα παιδιά εργάστηκαν στις περισσότερες δραστηριότητες σε ομάδες που ερευνούσαν από 

κοινού, ενημέρωναν τα παιδιά των υπολοίπων ομάδων για τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και 

βρίσκανε λύσεις στα προβλήματα που προέκυπταν, είχαν τη δυνατότητα  να τροποποιήσουν, 

ενεργώντας δημοκρατικά σαν ομάδα κάθε δραστηριότητα. Οι εκπαιδευτικοί  είχαν άλλοτε 

υποστηρικτικό και συχνότερα ισότιμα συμμετοχικό ρόλο. Μετά από κάθε δραστηριότητα στην 

ολομέλεια παρουσιάζονταν τα αποτελέσματα της έρευνας και συμπληρωνόταν στο πίνακα, τα 

παιδιά έτσι  αξιολογούσαν τη δράση και αποφασιζόταν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών η 

συνέχεια. Ακόμα ατομικές καταγραφές συμπλήρωναν το πορτφόλιο των μαθητών για να γίνεται 

αργότερα η αξιολόγηση τους από τα ίδια αλλά και από τις εκπαιδευτικούς.  Η ίδια πορεία σε κάθε 

δραστηριότητα ακολουθείτο και όταν τα παιδιά των νηπιαγωγείων πραγματοποιούσαν κοινές 

δράσεις.

Θεωρούμε ότι ο κεντρικός στόχος του προγράμματος που ήταν «Να εντοπίσουν ομοιότητες και 

διαφορές με τους άλλους και να τις σεβαστούν. Να αποδεχτούν, κατανοήσουν και σεβαστούν τη 

διαφορετικότητα του άλλου, όσον αφορά την αλληλεπίδραση με τους φίλους των ειδικών αλλά 

και των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων», νομίζουμε ότι επιτεύχθηκε, αφού όχι μόνο τα παιδιά 

αλλά και ο κοινωνικός περίγυρος έδειξε ευαισθητοποίηση και αποδοχή προς τη διαφορετικότητα.

Η συνεργασία με τα μακρινά νηπιαγωγεία, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, πράγμα που  έκανε 

μεγάλη εντύπωση τόσο στα παιδιά. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για 

το νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003:4307) αναγνωρίζει ότι «η γνώση και η γλώσσα 

οικοδομούνται σταδιακά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα». Μέσα 

από αυτήν την κοινωνική αλληλεπίδραση, τα παιδιά απέκτησαν νέες γνωστικές και κοινωνικές 

ικανότητες  μιμούμενοι τους συμμαθητές τους, τους νέους φίλους τους ή τη νηπιαγωγό τους, 

φτάνοντας έτσι στη ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης.  

Σε ότι αφορά την πληροφορική  τα αποτελέσματα ήταν θετικά πέρα από κάθε προσδοκία.   

Πραγματοποιήθηκαν δράσεις που βοήθησαν τα παιδιά να έλθουν σε επαφή με τις διάφορες 

χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διερευνητικού 

εργαλείου (με τη χρήση ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης) και ως εργαλείου 

επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών» στο πλαίσιο των  δραστηριοτήτων του 

προγράμματος.
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Παραρτήματα

Το σενάριο για τα 26ο και 35ο νηπιαγωγεία Χανίων ήταν μέρος θεματικής που 
πραγματοποιήθηκε  το σχολικό έτος 2010-2011, με τίτλο « Παιχνίδια για όλους». Ήταν 
πρόγραμμα ενταγμένο στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας και Αγωγής Υγείας, με στόχο 
την ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων, υιοθέτηση αξιών και προτύπων σεβασμού και 
συνεργασίας ενώ για το 3ο Νηπιαγωγείο Μαλίων ήταν ενταγμένο και αυτό στο Δίκτυο 
Σχολικής Καινοτομίας και παράλληλα Πολιτιστικών θεμάτων των Σχολικών 
Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Στα πλαίσια του προγράμματος, υπήρξε επαφή των 26ου και 35ου 
νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης κοινών δράσεων. Προκειμένου να 
εξυπηρετήσουμε ανάγκες του προγράμματος και να ικανοποιήσουμε επιθυμίες των 
παιδιών σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις με απώτερο 
στόχο να παραμένει ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών,  στο 26ο νηπιαγωγείο, στην 
ΕΛΕΠΑΠ Χανίων και  στο ειδικό ΚΑΠΝΚ νηπιαγωγείο Χανίων, τα παιδιά του οποίου 
συμμετείχαν στην εφαρμογή του προγράμματος και όπου έγινε γιορτή κοινή με όλα τα
σχολεία μαζί, στο τέλος του . 

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των προγραμμάτων, τα παιδιά του 3ου 
Νηπιαγωγείου Μαλίων, εξέφρασαν την επιθυμία να στείλουν τα παιχνίδια που έφτιαξαν 
σε παιδιά που βρίσκονται σε άλλα μακρινά νηπιαγωγεία.

1. Τα παιδιά των 26ου και 35ου  νηπιαγωγείων ήταν γνωστά από τη προηγούμενη 
χρονιά, αφού είχαν συνεργαστεί στην ανάπτυξη ενός προγράμματος στα πλαίσια 
του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας που είχε θέμα τη κοινωνικοπολιτισμική 
διαφορετικότητα και τίτλο  «Παίζοντας σαν άλλοτε». Τη φετινή χρονιά, 
συναντήθηκαν σε ένα αγώνα μπάσκετ αθλητών που κινούνταν σε αναπηρικό 
αμαξίδιο και από τότε επικοινωνούσαν  με email προκειμένου να αποκομίσουν 
πληροφορίες για διάφορα θέματα που ερευνούσαν. ( φωτ. 1 παράκληση 
αποστολής συνταγής βασιλόπιτας)                                                                                                                            
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2. Πρόσκληση από το 26ο Νηπιαγωγείο προς τα  35ο και ειδικό ΚΑΠΝΚ 
Νηπιαγωγεία Χανίων, προκειμένου να έρθουν για να γνωριστούν και να 
παίξουν. Η πρόσκληση σκαναρίστηκε και στάλθηκε με email . Τα παιδιά 
υπέγραψαν το μήνυμα και ήταν παρόντα σε όλη τη διαδικασία.     (φωτ. 2:  η 
πρόσκληση και η γνωριμία )

3. Ακολούθησε επίσκεψη των νηπιαγωγείων, κατά τη διάρκεια της οποίας 
χρησιμοποιώντας χωρίς βοήθεια δίσκους δεδομένης μνήμης (cd), έπαιξαν  
παιχνίδια και χόρεψαν ( φωτ 3: γνωριμία και παιχνίδι με τη χρήση δίσκων 
δεδομένης μνήμης )

4. Από της αρχή της χρονιάς επιδιώχθηκε και η επαφή των νηπιαγωγείων εκτός 
των ορίων του νομού προκειμένου να επιτευχθεί ένα μικρό δίκτυο επικοινωνίας 
μεταξύ νηπιαγωγείων. Τα νηπιαγωγεία, 3ο Μαλίων , 35ο  και 26ο Χανίων  
ξεκινήσαμε πολυτροπική επικοινωνία, μέσω επιστολών , τηλεφώνου, e-mail.
(φωτ.4 επικοινωνία μέσω επιστολής), ( φωτ. 5 επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και 
e-mail)

5. Κατασκευή μινωικών παιχνιδιών» από το 3ο Νηπιαγωγείο Μαλίων
Οι μικροί μαθητές από το 3ο Νηπιαγωγείο Μαλίων κατασκεύασαν με τη βοήθεια 

του πηλού  «αμφορείς» «πιθάρια» «κοσμήματα», τα οποία χρησιμοποιούσαν ως πιόνια 
για να κατασκευάσουν δικά τους «μαθηματικά μινωικά παιχνίδια», όπως το ζατρίκιο, 
την τρίλιζα, μια τράπουλα, ένα πάζλ με τις «Γαλάζιες Κυρίες», ένα λαβύρινθο με 
διάφορα υλικά, όπως ξύλα, κανέλες, τόμπολες αντιστοίχησης, Τα παιδιά θέλησαν να 
στείλουν τα παιχνίδια τους και σε άλλα και με τη βοήθεια των νηπιαγωγών τους 
στέλνουν ένα γράμμα στο 26ο και 35ο Νηπιαγωγείο Χανίων ρωτώντας τα παιδιά αν 
θέλουν να μοιραστούν μαζί τη χαρά των παιχνιδιών που κατασκεύασαν. Με τη βοήθεια 
του ταχυδρομείου στέλνουν κάποια μινωικά παιχνίδια στα Χανιά και ορίζουν ένα 
ραντεβού για να γνωριστούν με τη βοήθεια του υπολογιστή της τάξης.

( φωτ 6 Ηλεκτρονικό παιχνίδι  οι Γαλάζιες κυρίες)
6. Πιστεύοντας στην ευεργετική επίδραση και τα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα 

από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση και θεωρώντας πως το 
εκπαιδευτικό λογισμικό, εκτός από τη δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας, 
για το συγκεκριμένο νήπιο του 35ου Νηπιαγωγείου Χανίων,  μπορεί να 
προωθήσει τη συνεργατική μάθηση το 3ο Νηπιαγωγείο Μαλίων έστειλε σε cd και 
ένα παιχνίδι πάζλ με τις «Γαλάζιες Κυρίες» (φωτ. 7 Τα παιδιά των Χανίων 
παίζουν τα παιχνίδια που έλαβαν από τους μακρινούς φίλους τους)

7. Τα νηπιαγωγεία των Χανίων κάλεσαν με  επιστολές τα παιδιά των Μαλίων  να 
τα παίξουν από κοινού και το 26ο τους κατασκεύασε  ένα δικό τους  παιχνίδι. ( 
φωτ.  8  Γράμμα πρόσκληση προς τα παιδιά των Μαλίων) 

8. Με τη βοήθεια του λογισμικού google earth,( φωτο) αλλά και μέσα από χάρτες 
και φωτογραφίες, τα παιδιά γνώρισαν που είναι τα Μάλια και τα Χανιά, 
ερεύνησαν φωτογραφίες της περιοχής και συνέταξαν σε ομάδες ερωτήσεις που 
αφορούσαν τον τόπο των μακρινών φίλων τους. (Φωτ. 9  Τα παιδιά των Χανίων 
γνωρίζουν τη περιοχή των Μαλίων)

9. Μέσω της επικοινωνίας που είχαμε και του προβληματισμού που αναπτύχθηκε 
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αποφασίσαμε ότι αφού δεν ήταν δυνατή η επίσκεψή μας ούτε στα Μάλια ούτε 
στα Χανιά τότε να επικοινωνούσαμε με τον υπολογιστή και να παίζαμε. Έτσι 
μέσω Skype και διαδραστικού  πίνακα τα παιδιά γνωρίστηκαν, αντάλλαξαν 
εμπειρίες, τραγούδησαν και έπαιξαν το παιχνίδι που  είχαν στείλει τα παιδιά των 
Μαλίων. Τα παιδιά των Χανίων τραγούδησαν με τη χρήση νοηματικής τραγούδι 
που πλαισίωσε τη καλοκαιρινή γιορτή τους.

( Φωτ. 10  Τηλεδιάσκεψη των 26ου , 35ου Νηπιαγωγείων Χανίων και 3ου

νηπιαγωγείου Μαλλίων για να παίξουν το ηλεκτρονικό πάζλ με τις «Γαλάζιες Κυρίες» 
και ένα μινωικό παιχνίδι)

10. Αργότερα δημιουργήσαμε συνεργατικά την πρόσκλησή μας για τη καλοκαιρινή 
γιορτή, αφού ξεκινούσε το ένα νηπιαγωγείο και ολοκλήρωνε το άλλο και όλο 
αυτό γινόταν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και με τη χρήση εκτυπωτή και 
scanner παρουσία των παιδιών. Διαδικασία που τα μάγεψε.

( Φωτ 11  Κατασκευή συνεργατικής πρόσκλησης)
11. Τα παιδιά διάλεξαν εικόνες προκειμένου να παρουσιαστούν στους καλεσμένους 

χαρακτηριστικές στιγμές του προγράμματος, δημιουργώντας έτσι ένα δικό τους 
power point και βρήκαν και τις λεζάντες που το πλαισίωναν. Τα δικαιώματα 
ζωγραφίστηκαν από τα παιδιά και με αυτά δημιουργήθηκε  με τη βοήθεια του 
λογισμικού movie maker ένα video που έπαιζε σαν background, την ώρα της 
γιορτής. ( Φωτ. 12 εικόνα από τη ταινία ) ( Φωτ 13 Τελική γιορτή παρουσίαση 
στους γονείς των νηπιαγωγείων των Χανίων και τοπικών φορέων)

12. Τα νήπια του 3ου Νηπιαγωγείου Μαλίων παρουσίασαν στους γονείς τους στο 
Δημαρχείο Μαλίων σε θεατρικό παιχνίδι και με τη βοήθεια του 
βιντεοπροτζέκτορα την εμπειρία τους. ( Φωτ 14 Τελική γιορτή παρουσίαση στα 
Μάλια)

Φωτογραφίες και δημιουργίες των παιδιών

(φωτ. 1 παράκληση αποστολής 
συνταγής βασιλόπιτας)

Καλημερα
Ιμαστε τα πεδηα του 35 

Νηπηαγογηου. Σας παρακαλουμε , 
μπορητε να μας στιλετε τη  σηνταγη 
της βασηλοπιτας; θα χαρουμε να 
γηνετε φηλη μας.Εφχαριστουμε.
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(φωτ. 2:  η πρόσκληση και η γνωριμία )

( φωτ 3: γνωριμία και 
παιχνίδι με τη χρήση δίσκων 
δεδομένης μνήμης )
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(φωτ. 2:  η πρόσκληση και η γνωριμία )

( φωτ 3: γνωριμία και 
παιχνίδι με τη χρήση δίσκων 
δεδομένης μνήμης )

(φωτ.4 επικοινωνία μέσω
επιστολής)

(φωτ. 5 επικοινωνία 
μέσω τηλεφώνου και e-mail)
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.
(φωτ 6 Ηλεκτρονικό παιχνίδι  οι Γαλάζιες κυρίες)

(φωτ. 7 Τα παιδιά των Χανίων παίζουν τα παιχνίδια που έλαβαν από τους 
μακρινούς φίλους τους)
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(φωτ 6 Ηλεκτρονικό παιχνίδι  οι Γαλάζιες κυρίες)

(φωτ. 7 Τα παιδιά των Χανίων παίζουν τα παιχνίδια που έλαβαν από τους 
μακρινούς φίλους τους)

(φωτ.  8 . Γράμμα πρόσκληση προς τα παιδιά των Μαλίων) 
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(Φωτ. 10  Τηλεδιάσκεψη των 26ου , 35ου Νηπιαγωγείων Χανίων και 3ου 
νηπιαγωγείου Μαλλίων για να παίξουν το ηλεκτρονικό πάζλ με τις «Γαλάζιες Κυρίες» 
και ένα μινωικό παιχνίδι)
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(Φωτ. 10  Τηλεδιάσκεψη των 26ου , 35ου Νηπιαγωγείων Χανίων και 3ου 
νηπιαγωγείου Μαλλίων για να παίξουν το ηλεκτρονικό πάζλ με τις «Γαλάζιες Κυρίες» 
και ένα μινωικό παιχνίδι)

(Φωτ 11  Κατασκευή συνεργατικής πρόσκλησης για τη τελική γιορτή των νηπιαγωγείων στα 
Χανιά)

(Φωτ. 12 εικόνα από τη ταινία με τίτλο « δικαιώματα των παιδιών», που δημιουργήθηκε από  
ζωγραφιές  παιδιών και των δύο νηπιαγωγείων)
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( Φωτ 13 Τελική γιορτή -παρουσίαση στους γονείς των νηπιαγωγείων των Χανίων και τοπικών φορέων)

(Φωτ 14 Τελική γιορτή - παρουσίαση στα Μάλια)
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ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΤΗ 
ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2005-2015 ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ

Μαρία Α. Δρακάκη 
mdrakaki65@gmail.com

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περίληψη
Σκοπός  της εισήγησης  να παρουσιάσει συνοπτικά  τα θεματικά μουσεία εκπαίδευσης που 

λειτουργούν στον ελλαδικό χώρο σήμερα και να καταγράψει τις πολιτικές και πρακτικές που 
ακολουθούν για την ανάδειξη του ερμηνευτικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού τους έργου Η 
συνεισφορά της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2010-20111 έγκειται στην 
ανάδειξη της αναγκαιότητας της συνάρθρωσης  των Επιστημών Πολιτιστικής Διαχείρισης, της 
Ιστορίας της Εκπαίδευσης και των Επιστημών Αγωγής ώστε τα εν εξελίξει υπάρχοντα μουσεία  
τέτοιου τύπου στον ελλαδικό χώρο να επαναπροσδιορίσουν το πλαίσιο αναφοράς και ανάπτυξής 
τους με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τις αρχές του πλουραλισμού, της τεκμηρίωσης, της κριτικής 
αξιολόγησης, της σύγχρονης μουσειολογικής θεωρίας και πράξης, καθώς και τις αρχές της 
οργάνωσης-διοίκησης πολιτιστικών οργανισμών. Η εισήγηση θα επικεντρωθεί στο Μουσείο 
Σχολικής Ζωής Δήμου και ειδικότερα θα παρουσιαστούν συνοπτικά  τα  καινοτόμα και ευρωπαϊκά 
προγράμματα  που έχει πραγματοποιήσει με σημείο αναφοράς το Μουσείο Σχολικής Ζωής Δήμου 
Χανίων από το 2005 έως σήμερα, το σώμα εθελοντών του Μουσείου ο Σύλλογος Φίλων του

Λέξεις κλειδιά: μουσεία εκπαίδευσης, Σύλλογος Φίλων, ευρωπαϊκά προγράμματα

1 Εισαγωγή
Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η συγκριτική ανάλυση των μουσείων εκείνων  που 

εμφανίζονται στον ελλαδικό χώρο τα τελευταία 20 έτη με αμιγώς θεματικό προσανατολισμό την 
εκπαίδευση. Ο διάλογος επιχειρεί να αναδείξει τις ακόλουθες πτυχές  ως πολύ βασικές για την 
περαιτέρω εποικοδομητική λειτουργία τους: α)Το βαθμό ανταπόκρισής τους  στις απαιτήσεις του 
σύγχρονου ρόλου του Μουσείου με βάση τον ορισμό του ICOM και με βάση το πρόσταγμα της δια 
βίου εκπαίδευσης β)τις δυνατότητες και τις αδυναμίες που τα ίδια εντοπίζουν σε σχέση με την 
υπόσταση και την ταυτότητά τους γ) τον βαθμό της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και δέσμευσής 
τους για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τους. 

Επιδιώκεται επίσης  η αναζήτηση  παραδειγμάτων ορθής πρακτικής σε αντίστοιχα μουσεία  
από το διεθνή χώρο που στηρίζονται στη σύγχρονη μουσειολογική θεωρία και πράξη και 
αναπτύσσονται με γνώμονα την αναγκαιότητα της πολιτιστικής διαχείρισης στους μουσειακούς 
οργανισμούς. Γίνεται επιπλέον  προσπάθεια να αναδειχθούν τα κριτήρια ορθής πρακτικής των 
συγκεκριμένων μουσείων μέσα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία

Η εισήγηση θα επικεντρωθεί στο Μουσείο Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων που άνοιξε τις 
πύλες του στο κοινό το 2006 και  αποτελεί έναν χώρο πολιτισμικής αναφοράς που υποστηρίζει την 
κριτική γνώση ως βασικό συστατικό της σύγχρονης παιδείας ανιχνεύοντας ταυτόχρονα πτυχές της  
ιστορίας της εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Ειδικότερα θα παρουσιαστούν 
συνοπτικά  τα  ευρωπαϊκά προγράμματα  που έχει πραγματοποιήσει με σημείο αναφοράς το  
Μουσείο Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων από το 2005 έως σήμερα,  ο Σύλλογος Φίλων του 
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Μουσείου, προκειμένου να προβάλει και να υποστηρίξει το όραμα και την αποστολή του 
Μουσείου καθώς και να ενεργοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα για την  γόνιμη σύνδεση της 
τυπικής με την άτυπη εκπαίδευση

Ειδικότεροι  στόχοι της εισήγησης :

• Η συγκριτική ανάλυση των μουσείων εκείνων που εμφανίζονται στη χώρα μας  τα 
τελευταία 20 έτη με αμιγώς θεματικό προσανατολισμό την εκπαίδευση.

• Η διερεύνηση του βαθμού ανταπόκρισης τους στις απαιτήσεις του σύγχρονου 
ρόλου του Μουσείου με βάση τον ορισμό του ICOM και με βάση το πρόσταγμα της 
διά βίου εκπαίδευσης.

• Ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων και των αδυναμιών που τα ίδια εντοπίζουν  σε 
σχέση με την υπόσταση και την ταυτότητά  τους.

• Ο βαθμός της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και δέσμευσής τους για την ανάπτυξη 
των συνεργασιών μεταξύ τους.

• Η αναζήτηση  παραδειγμάτων ορθής πρακτικής  σε αντίστοιχα μουσεία από το 
διεθνή χώρο που στηρίζονται στη σύγχρονη μουσειολογική θεωρία και πράξη και 
αναπτύσσονται με γνώμονα  την αναγκαιότητα της πολιτιστικής διαχείρισης στους 
μουσειακούς οργανισμούς.

• Η προσπάθεια ανάδειξης κριτηρίων ορθής πρακτικής των συγκεκριμένων μουσείων 
μέσα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία

• Η αποτύπωση της δραστηριοποίησης του Μουσείου Σχολικής Ζωής  στο πεδίο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων με την εμπλοκή της παιδαγωγικής ομάδας του σε ευρωπαϊκές 
συμπράξεις GRUNDTVIG

2 Μουσεία Εκπαίδευσης στην  Ευρώπη και στον κόσμο. Η έρευνα στην Ελλάδα-Μέθοδος 

Σε παγκόσμια κλίμακα η αποτύπωση των Σχολικών Μουσείων και των Μουσείων Εκπαίδευσης  
μοιάζει με ένα τεράστιο μωσαϊκό με πυκνότητα που διαφέρει από χώρα σε χώρα. Διάφορες 
προσπάθειες  έχουν γίνει από το 1990 για να χαρακτηριστούν και να χαρτογραφηθούν  τα μουσεία 
αυτά όπως αναφέρει η Myriam Boyer στη μελέτη της (2009) όμως κανένας δεν μπόρεσε να το 
πραγματοποιήσει διεξοδικά. Η πιο ακριβής χαρτογράφηση παραμένει  η έρευνα από την 
επιστημονική ομάδα του Παιδαγωγικού Μουσείου της Galicia(MUPEGA) στην Ισπανία  η οποία 
διήρκεσε από το 1990 έως τον Νοέμβριο του 2003. 

Η Ευρώπη  με 442 μουσειακούς θεσμούς συγκεντρώνει το 65% του παγκόσμιου χάρτη ενώ η 
Αμερική με 192 Μουσεία καταλαμβάνει το 28% Η  Ωκεανία το 5,8 %  με Μουσεία τέτοιου τύπου 
μόνο στην Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία . Η Ασία κατέχει το ποσοστό 1,1% και στην πρώτη θέση 
βρίσκεται η Ιαπωνία με 6 Μουσεία , 1 στο Ντουπάι, 1 στη Μαλαισία και 1 στην Αφρική.  Τα 
Σχολικά Μουσεία και τα Μουσεία Εκπαίδευσης αναδεικνύονται ιδιαίτερα ετερογενή είτε ως  προς 
την  ιστορία τους, είτε ως  προς τις συλλογές τους, είτε ως προς το νομικό και διοικητικό τους 
πλαίσιο, είτε ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, ως προς τους προγραμματισμούς και το δυναμισμό 
στην πολιτισμική προσφορά. Επίσης η ποικιλομορφία τους  ορίζεται και από  τους χώρους στους 
οποίους φιλοξενούνται. Μεγάλα κτήρια με ξεχωριστή αρχιτεκτονική σε πρωτεύουσες  ή πόλεις 
μεγάλες  αλλά και πιο διακριτικά σε μέτριο  μέγεθος σε κτήριο  σχολικό. Συχνά αξιοποιούνται 
αίθουσες σχολικές  που έχουν δανειστεί από το αγροτικό σχολείο που συντηρήθηκε μετά το 
κλείσιμό του.

Η ετερογένεια των Μουσείων που διαφυλάσσουν την εκπαιδευτική και σχολική κληρονομιά στην 
Ευρώπη  επιβεβαιώνεται και από τη διαφοροποίηση στις ονομασίες τους. Από τα 442 της Ευρώπης   
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περισσότερα από τα μισά σε ποσοστό 55%  φέρουν το όνομα Σχολικό Μουσείο που σε κάποιες 
περιπτώσεις συνοδεύεται από επίθετα ή άλλα ονόματα που ορίζονται από  τοπωνύμια . Αυτή η 
ονομασία είναι προτιμητέα από εκείνη του Μουσείου Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής ή Μουσεία 
και Βιβλιοθήκες Εκπαίδευσης ή Μουσεία Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης. Στη Γαλλία ο όρος  
Σχολικό Μουσείο  είναι αυτός που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο (σε ποσοστό 58,7% των 
μουσείων που έχουν χαρτογραφηθεί , κάτι που καταδεικνύει  τη σημαντικότητα της κοινότητας. 

Ανεξάρτητα από την ονομασία τους  όλα σχετίζονται με την εκπαιδευτική και σχολική κληρονομιά 
, υλική και άυλη  με στόχο τη διατήρηση της , τη συντήρησή της , την αξιοποίησή της και την 
παρουσίασή της στο κοινό.

Στην πλειονότητά τους τα Μουσεία Εκπαίδευσης στον Ελλαδικό χώρο αποτελούν προϊόντα  
συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου και κοινωνικής συγκυρίας όπως διαφαίνεται από  τις αφετηρίες 
που εκκινούν.( συλλεκτικές πρωτοβουλίες, πανεπιστήμια ως προνομιακά πεδία για τη συνάντηση 
της έρευνας και της άμεση εφαρμογής της,  έκφραση  λαϊκού πολιτισμού) Ωστόσο η τωρινή   
«μουσειακή πραγματικότητα»  εμφανίζεται πολύ διαφορετική , καθώς οι συνθήκες  που γέννησαν 
και τροφοδότησαν  την ανάπτυξη αυτών των τάσεων  έχουν είτε εκλείψει, είτε μεταμορφωθεί 
ριζικά. «Η έκπτωση των μεγάλων αφηγήσεων της νεωτερικότητας, η εμφάνιση αποσιωπημένων και 
κοινωνικά αποδυναμωμένων ομάδων και πολιτισμών που διεκδικούν τον έλεγχο  της 
αναπαράστασης  των δικών τους ιστοριών και ταυτοτήτων , οι διαφοροποιημένες απαιτήσεις των 
κοινών του Μουσείου, η διαρκώς αυξανόμενη κινητικότητα ανθρώπων, ιδεών, τεχνολογιών , 
εικόνων, πληροφοριών , καταναλωτικών αγαθών και πολιτισμικών προϊόντων , διαμορφώνουν μια 
νέα , οιονεί  παγκόσμια πραγματικότητα, στην οποία η θέση  του «κλασικού» μουσείου (της 
μορφής δηλαδή  του θεσμού που εδραιώθηκε κατά το 19ο αιώνα) έχει καταστεί επισφαλής.»
(Καυταντζόγλου Ρ.,2003:σ.34)

Με βάση αυτή τη θέση μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εμμονή διατήρησης της ιστορικής μνήμης 
και της ιστορικής εκπαιδευτικής κληρονομιάς , η  προσήλωση στο παρελθόν , η έλλειψη δημόσιας  
χρηματοδότησης , σε αντιπαράθεση με τον  ανταγωνισμό στο πεδίο της βιομηχανίας του ελεύθερου 
χρόνου και την ταχύτατη  ανάπτυξη των μουσειακών –πολιτισμικών σπουδών υποθάλπουν τον 
κίνδυνο εφαρμογής ερασιτεχνισμών στη γέννηση και διαδρομή των Μουσείων Εκπαίδευσης που 
απαντώνται στη χώρα μας.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και δεδομένων των συναφών  εξελίξεων  στο χώρο των μουσείων  το 
ερώτημα για τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα Μουσεία Εκπαίδευσης  συγκροτούνται, λειτουργούν , 
επιβιώνουν και αναπτύσσονται είναι ένα κεντρικό ερώτημα στην έρευνά μας. Επίσης σημαντικό 
ερώτημα  αποτελεί το πεδίο διαχείρισής τους ως προς όλες τις λειτουργίες τους και σύμφωνα με το 
κώδικα δεοντολογίας του ICOM. Τέλος  σημαντικό ερώτημα αποτελεί το πιθανό μπλοκάρισμα  της 
συνειδητοποίησης και δράσης σύγχρονου προσανατολισμού  και οι τακτικές που υιοθετούν για τη 
σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον της εκπαιδευτικής πραγματικότητας

Ως μέθοδος συλλογής του υλικού στην παρούσα έρευνα επιλέχτηκε η πλήρως δομημένη 
συνέντευξη με προκαθορισμένες ερωτήσεις με προκαθορισμένη διατύπωση και με προκαθορισμένη 
διάταξη που τηρήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις. « Όταν μια έρευνα επικεντρώνεται  στο νόημα που 
έχουν συγκεκριμένα φαινόμενα για τους συμμετέχοντες ενδείκνυται ως μέθοδος η συνέντευξη 
ποιοτικής έρευνας» (Robson C,2006:322) Στην περίπτωση της έρευνας των μουσείων εκπαίδευσης 
στον ελλαδικό χώρο διερευνάται  συγκριτικά εκτός από το επίπεδο των  λειτουργιών που 
υπηρετούν και την αποστολή τους και το νόημα που αποδίδουν οι άμεσοι συντελεστές τους  στο 
φαινόμενο της ραγδαίας αύξησής τους.

Επίσης η συνέντευξη  ενδείκνυται στην περίπτωση της παρούσας έρευνας σε σχέση  με το 
αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο μια και ο αριθμός των Μουσείων Εκπαίδευσης της χώρας 
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παρά τη σημειούμενη αύξηση είναι σχετικά μικρός. Επιλέχτηκε επίσης η συνέντευξη ως μέσο 
έρευνας προκειμένου η ερευνήτρια να διασφαλίσει στο μέγιστο την προσωπική εμπλοκή  του 
αποκρινόμενου και κατά συνέπεια η ποιότητα των δεδομένων να είναι μεγαλύτερη  από αυτή στην 
περίπτωση του ερωτηματολογίου. «Στο αυτό-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο είναι σχεδόν 
αδύνατο να προσδιοριστεί κατά πόσο ο αποκρινόμενος αντιμετωπίζει τις ερωτήσεις  με προσοχή 
και σοβαρότητα  ή απλά θεωρεί  την όλη αυτή άσκηση ως μια ανιαρή αγγαρεία που μπορεί να 
ολοκληρωθεί βιαστικά. Μια συνέντευξη  επιτρέπει  την εκτίμηση αυτού του τύπου  παράγοντα και 
δίνει τη δυνατότητα  διαφοροποίησης  των αποκρινόμενων σε αυτή τη βάση. Επίσης λόγω της 
προσωπικής αλληλεπίδρασης κατά τη συνέντευξη  η προσωπική εμπλοκή  του αποκρινόμενου και 
επομένως η ποιότητα των δεδομένων  είναι πιθανόν μεγαλύτερη από αυτή με το απρόσωπο 
ερωτηματολόγιο». ( Robson C:300)

Μέσω της δομημένης συνέντευξης επιπλέον δίδεται  στην ερευνήτρια η δυνατότητα μέσα από 
μια ερμηνευτική προσέγγιση του ερωτώμενου να συναγάγει λανθάνοντες συσχετισμούς που είναι 
πιθανώς και αντιφατικοί μεταξύ τους, με τους οποίους οι ερωτώμενοι επιχειρηματολογούν και 
αιτιολογούν την άποψή τους. Η ανάλυση  έχει έναν ποιοτικό-ερμηνευτικό χαρακτήρα και σκοπεύει 
να υπερβεί το καθαρά περιγραφικό  επίπεδο  επιχειρώντας αναλυτικές τομές, να αναδείξει  το 
πλαίσιο συσχετισμών  μέσα στο οποίο εντάσσονται  οι αντιλήψεις των ερωτώμενων και να 
αναζητήσει  απαντήσεις στους εξής γενικούς προβληματισμούς:

1) Η δομή, η στελέχωση , η διαχείριση , η ανάπτυξή , η βιωσιμότητά τους ανταποκρίνεται 
στο σύγχρονο θεσμικό, διαχειριστικό, ιδεολογικό και κοινωνικό πλαίσιο λειτουργίας των 
Μουσείων Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο;

2) Χαρακτηρίζονται από ανομοιογένεια  από σημαντικές και γι’ αυτό το λόγο πολύ 
ενδιαφέρουσες για μελέτη-αποκλίσεις κατ’ αρχήν  στη διαμόρφωση πολιτικών , στόχων και 
ιδεολογιών  και κατά συνέπεια  στην εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών και ιδεολογιών; Ποια 
είναι τα οράματα , η αποστολή και οι στόχοι τους σήμερα;

3)Ποιος είναι ο βαθμός δέσμευσής τους για ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασιών  με 
αντίστοιχα θεματικά μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό;

4)Ποιες είναι οι δυνατότητες και οι αδυναμίες που τα ίδια εντοπίζουν  σε σχέση με την 
υπόσταση και την ταυτότητά τους

5)Ποια είναι η σχέση τους με το τοπικό γίγνεσθαι; Η ίδρυσή τους ανταποκρίνεται σε τοπικά 
αιτήματα και αν υφίσταται μια τοπική δυναμική  για τη δημιουργία και την υποστήριξη της 
λειτουργίας τους; Σε ποιες πληθυσμιακές ομάδες απευθύνονται σε σχέση με το υλικό που 
περιλαμβάνουν , τα μέσα παρουσίασής τους, τις περιοδικές και συμπληρωματικές τους 
δραστηριότητες; Ποια η συνέργεια , η συμπληρωματικότητα αλλά και η ιδιαιτερότητά τους σε 
σχέση  με τα υπόλοιπα μουσεία και τους πολιτιστικούς χώρους της εγγύτερης και της ευρύτερης 
περιοχής

6)Ποιο νόημα αποδίδουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι στο φαινόμενο της ραγδαίας αύξησής τους 
στον ελλαδικό χώρο την τελευταία δεκαετία;

7)Ποια είναι η ευρύτερη εμβέλειά τους; Ποια είναι τα στοιχεία  τους εκείνα που ξεπερνούν το 
τοπικό ενδιαφέρον; Προσελκύουν ειδικευμένους σε κάποια θέματα επισκέπτες; Η μουσειογραφική 
τους πρόταση συμβάλλει στην ευρύτερη προβολή τους;

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 11 « Μουσεία» των οποίων ο χώρος , ο χρόνος, η ονομασία 
παρατίθεται στον σχετικό πίνακα στο παράρτημα της παρούσας εργασίας. Επιλέχτηκαν εκείνα που 
εμφανίζονται αμιγώς με θεματικό προσανατολισμό την εκπαίδευση και όχι εκείνα που λειτουργούν 
ως θεματική ενότητα σε ένα Λαογραφικό Μουσείο. O αριθμός τους εξαντλεί τον αριθμό των 
υπαρχόντων στον ελλαδικό χώρο έως τη στιγμή της εκπόνησης της παρούσας μελέτης. Από τους 
ερωτώμενους οι  5 ήταν γυναίκες και οι 6 άντρες .Επιδιώχθηκε από την ερευνήτρια να εμπλέκονται 
στη διαχείριση του Μουσείου με σχέση όχι τόσο θεσμική (εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης,
μέλη Δ.Σ) όσο ουσιαστική (ιδρυτικά μέλη) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί σε κάποιες 
περιπτώσεις να συμπίπτουν οι ρόλοι αυτοί. Αυτό δεν επιτεύχθηκε πλήρως στην παρούσα έρευνα 
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παρά τη σημειούμενη αύξηση είναι σχετικά μικρός. Επιλέχτηκε επίσης η συνέντευξη ως μέσο 
έρευνας προκειμένου η ερευνήτρια να διασφαλίσει στο μέγιστο την προσωπική εμπλοκή  του 
αποκρινόμενου και κατά συνέπεια η ποιότητα των δεδομένων να είναι μεγαλύτερη  από αυτή στην 
περίπτωση του ερωτηματολογίου. «Στο αυτό-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο είναι σχεδόν 
αδύνατο να προσδιοριστεί κατά πόσο ο αποκρινόμενος αντιμετωπίζει τις ερωτήσεις  με προσοχή 
και σοβαρότητα  ή απλά θεωρεί  την όλη αυτή άσκηση ως μια ανιαρή αγγαρεία που μπορεί να 
ολοκληρωθεί βιαστικά. Μια συνέντευξη  επιτρέπει  την εκτίμηση αυτού του τύπου  παράγοντα και 
δίνει τη δυνατότητα  διαφοροποίησης  των αποκρινόμενων σε αυτή τη βάση. Επίσης λόγω της 
προσωπικής αλληλεπίδρασης κατά τη συνέντευξη  η προσωπική εμπλοκή  του αποκρινόμενου και 
επομένως η ποιότητα των δεδομένων  είναι πιθανόν μεγαλύτερη από αυτή με το απρόσωπο 
ερωτηματολόγιο». ( Robson C:300)

Μέσω της δομημένης συνέντευξης επιπλέον δίδεται  στην ερευνήτρια η δυνατότητα μέσα από 
μια ερμηνευτική προσέγγιση του ερωτώμενου να συναγάγει λανθάνοντες συσχετισμούς που είναι 
πιθανώς και αντιφατικοί μεταξύ τους, με τους οποίους οι ερωτώμενοι επιχειρηματολογούν και 
αιτιολογούν την άποψή τους. Η ανάλυση  έχει έναν ποιοτικό-ερμηνευτικό χαρακτήρα και σκοπεύει 
να υπερβεί το καθαρά περιγραφικό  επίπεδο  επιχειρώντας αναλυτικές τομές, να αναδείξει  το 
πλαίσιο συσχετισμών  μέσα στο οποίο εντάσσονται  οι αντιλήψεις των ερωτώμενων και να 
αναζητήσει  απαντήσεις στους εξής γενικούς προβληματισμούς:

1) Η δομή, η στελέχωση , η διαχείριση , η ανάπτυξή , η βιωσιμότητά τους ανταποκρίνεται 
στο σύγχρονο θεσμικό, διαχειριστικό, ιδεολογικό και κοινωνικό πλαίσιο λειτουργίας των 
Μουσείων Εκπαίδευσης ανά τον κόσμο;

2) Χαρακτηρίζονται από ανομοιογένεια  από σημαντικές και γι’ αυτό το λόγο πολύ 
ενδιαφέρουσες για μελέτη-αποκλίσεις κατ’ αρχήν  στη διαμόρφωση πολιτικών , στόχων και 
ιδεολογιών  και κατά συνέπεια  στην εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών και ιδεολογιών; Ποια 
είναι τα οράματα , η αποστολή και οι στόχοι τους σήμερα;

3)Ποιος είναι ο βαθμός δέσμευσής τους για ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασιών  με 
αντίστοιχα θεματικά μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό;

4)Ποιες είναι οι δυνατότητες και οι αδυναμίες που τα ίδια εντοπίζουν  σε σχέση με την 
υπόσταση και την ταυτότητά τους

5)Ποια είναι η σχέση τους με το τοπικό γίγνεσθαι; Η ίδρυσή τους ανταποκρίνεται σε τοπικά 
αιτήματα και αν υφίσταται μια τοπική δυναμική  για τη δημιουργία και την υποστήριξη της 
λειτουργίας τους; Σε ποιες πληθυσμιακές ομάδες απευθύνονται σε σχέση με το υλικό που 
περιλαμβάνουν , τα μέσα παρουσίασής τους, τις περιοδικές και συμπληρωματικές τους 
δραστηριότητες; Ποια η συνέργεια , η συμπληρωματικότητα αλλά και η ιδιαιτερότητά τους σε 
σχέση  με τα υπόλοιπα μουσεία και τους πολιτιστικούς χώρους της εγγύτερης και της ευρύτερης 
περιοχής

6)Ποιο νόημα αποδίδουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι στο φαινόμενο της ραγδαίας αύξησής τους 
στον ελλαδικό χώρο την τελευταία δεκαετία;

7)Ποια είναι η ευρύτερη εμβέλειά τους; Ποια είναι τα στοιχεία  τους εκείνα που ξεπερνούν το 
τοπικό ενδιαφέρον; Προσελκύουν ειδικευμένους σε κάποια θέματα επισκέπτες; Η μουσειογραφική 
τους πρόταση συμβάλλει στην ευρύτερη προβολή τους;

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 11 « Μουσεία» των οποίων ο χώρος , ο χρόνος, η ονομασία 
παρατίθεται στον σχετικό πίνακα στο παράρτημα της παρούσας εργασίας. Επιλέχτηκαν εκείνα που 
εμφανίζονται αμιγώς με θεματικό προσανατολισμό την εκπαίδευση και όχι εκείνα που λειτουργούν 
ως θεματική ενότητα σε ένα Λαογραφικό Μουσείο. O αριθμός τους εξαντλεί τον αριθμό των 
υπαρχόντων στον ελλαδικό χώρο έως τη στιγμή της εκπόνησης της παρούσας μελέτης. Από τους 
ερωτώμενους οι  5 ήταν γυναίκες και οι 6 άντρες .Επιδιώχθηκε από την ερευνήτρια να εμπλέκονται 
στη διαχείριση του Μουσείου με σχέση όχι τόσο θεσμική (εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης,
μέλη Δ.Σ) όσο ουσιαστική (ιδρυτικά μέλη) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί σε κάποιες 
περιπτώσεις να συμπίπτουν οι ρόλοι αυτοί. Αυτό δεν επιτεύχθηκε πλήρως στην παρούσα έρευνα 

για λόγους λειτουργικούς και χρονικούς  ωστόσο επιδιώχθηκε με σκοπό να διερευνηθούν κυρίως  
απόψεις και αντιλήψεις για την αποστολή και το όραμα των μουσείων αυτών. Ο Tuckman έχει 
ορίσει τις συνεντεύξεις ως δυνατότητα «εισόδου» στο τι διαδραματίζεται στο μυαλό του 
υποκειμένου (Tuckman, 1972) Οι συνεντεύξεις προβάλλουν  τις γνώσεις που το υποκείμενο 
κατέχει(πληροφορίες) , τι του αρέσει και τι όχι (αξίες και προτιμήσεις) και κυρίως τι 
σκέπτεται(απόψεις και αντιλήψεις).  Θα είχε ενδιαφέρον πάντως να μελετηθούν συγκριτικά στο 
μέλλον οι αντιλήψεις των ομάδων που εμπλέκονται στη λειτουργία των Μουσείων αυτών με ρόλο 
θεσμικό αλλά και με ρόλο εθελοντικό ή άλλον. Στις δυσκολίες της έρευνας καταγράφεται η αγωνία 
της ερευνήτριας  να τηρηθεί επαρκώς η  επιστημονική δεοντολογία που διέπει τις  συνεντεύξεις και 
η ίδια να σχολιάσει τα δεδομένα της έρευνας αντικειμενικά αψηφώντας συγκρούσεις με τον εαυτό 
της(εξαιτίας της εμπλοκής της στη δημιουργία του Μουσείου Σχολικής Ζωής),. Επίσης η 
αμφιβολία αν θα παρουσιαστούν από τους ερωτώμενους συγκεκριμένα θέματα χωρίς να 
αποκρυφτούν στοιχεία που θα δυσχεράνουν ή θα αλλοιώσουν την έρευνα. ακριβώς λόγω της 
ύπαρξης αυτού του δεδομένου(της ιδιότητας της ερευνήτριας) που  τους γινόταν γνωστό πριν την 
έναρξη της διαδικασίας. «Μερικά από τα προβλήματα που προκύπτουν , λόγω προκατάληψης είναι 
για παράδειγμα η προθυμία του υποκειμένου να δώσει τις απαντήσεις που ο ερευνητής θέλει ή τις 
απαντήσεις που θα είναι κοινωνικά αποδεκτές κι επιθυμητές (Kitwood, 1977)Ακόμα και η τάση του 
ερευνητή να αναζητήσει  τις απαντήσεις  που ήδη έχει  ως πρώτο πλάνο  στο μυαλό του. Πρόκειται 
για έναν «άδηλο ανταγωνισμό που εμφανίζεται κάποιες φορές ανάμεσα στον ερευνητή και στον 
ερωτώμενο» (Borg, 1981:87)

Σύμφωνα με τον Holsti (1969) όπως αναφέρεται στο Robson (2006,421) εξετάζοντας τι έχει 
λεχθεί στο τεκμήριο οι κατηγορίες  για την ανάλυση των δεδομένων μπορεί να αναφέρονται : 

Στο αντικείμενο (με τι έχει  να κάνει;), στην κατεύθυνση (πώς αντιμετωπίζεται) , στις αξίες( 
τι αξίες αποκαλύπτονται) στους στόχους(ποιοι στόχοι και προθέσεις αποκαλύπτονται), στις 
μεθόδους(ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων), στα χαρακτηριστικά ( με 
ποια χαρακτηριστικά περιγράφονται οι άνθρωποι και τα αντικείμενα), στους δράστες(ποιοι 
αναπαρίστανται ως δράστες των πράξεων που γίνεται αναφορά), στην εξουσία(στο όνομα ποιου 
γίνονται οι δηλώσεις), στην τοποθεσία(πού λαμβάνει χώρα η δράση), στη διαμάχη (ποιες είναι οι 
πηγές , τα επίπεδα της διαμάχης) και  στις καταλήξεις (με ποιον τρόπο επιλύεται) 

Οι κατηγορίες αυτές στην παρούσα έρευνα συνδέονται με τα  ερωτήματα που 
αναφέρθηκαν παραπάνω  και είναι καθολικές και αμοιβαία αποκλειόμενες. « Ο πρώτος όρος 
διασφαλίζει ότι καθετί το σχετικό  με τη μελέτη μπορεί να κατηγοριοποιηθεί  και ο δεύτερος όρος 
υπονοεί ότι καθετί που αναλύεται μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με έναν μόνο τρόπο. Εάν 
κατηγοριοποιηθεί  με έναν συγκεκριμένο τρόπο δεν είναι δυνατό να κατηγοριοποιηθεί και ως κάτι 
άλλο. «Η ταξινόμηση των κατηγοριών αποτελεί την πλέον κρίσιμη πτυχή της ανάλυσης 
περιεχομένου» (Robson C:421)

Πιο συγκεκριμένα στο αντικείμενο αναφέρεται η κατηγορία  «κτηριολογικά στοιχεία»
Στην κατεύθυνση  η κατηγορία «στρατηγικός σχεδιασμός-χάραξη πολιτικών» 
Στις αξίες οι κατηγορίες «παράγοντες εξέλιξης-πλαίσιο ανάπτυξης-στάσεις-αντιλήψεις»
Στους στόχους η κατηγορία  «παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής» 
Στις μεθόδους η κατηγορία «συλλογές –τεκμηρίωση-θέματα εκθέσεων-ερμηνευτικές 

προσεγγίσεις-μέσα –δράσεις»
Στα χαρακτηριστικά η κατηγορία « κοινωνικές ομάδες-επικοινωνιακή πολιτική»
Στους δράστες  η κατηγορία «διοικητική δομή και λειτουργία»
Στην τοποθεσία η  κατηγορία  « υποδομές»
Στη διαμάχη η κατηγορία «γνωριμία και η πρόθεση συνεργασίας με αντίστοιχα μουσεία 

εκπαίδευσης»
Στις καταλήξεις η κατηγορία «ερμηνεία του φαινομένου δημιουργίας και αύξησης των 

μουσείων εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο».

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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2.1 Αποτελέσματα της έρευνας
Η  συγκριτική ποιοτική ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων, του λόγου που 

αρθρώνουν οι υπεύθυνοι των Μουσείων που  έλαβαν μέρος στην έρευνα, διαμορφώνουν τα εξής 
συμπεράσματα: 

Η σημερινή τους εικόνα εμφανίζει επικαλύψεις δράσεων  που όμως διαφοροποιούνται, 
μερικώς επενδυμένες με την τοπική ιστορία της περιοχής .Ωστόσο ελάχιστα από αυτά σχεδιάζουν 
την επικοινωνία τους με τα υπόλοιπα ή παρεμφερή μουσεία  και μένουν εγκλωβισμένα στο 
εκπαιδευτικό  παρελθόν και τα  στενά όρια της τοπικής κοινότητας  με το φόβο του  στείρου 
ανταγωνισμού και της αποκλειστικότητας. Ένα μόνο από αυτά διακρίνεται για την τάση του να 
οργανώνει περιοδικές εκθέσεις επιμελημένες από επαγγελματίες μουσειολόγους με θέματα που 
άπτονται του παρόντος και του μέλλοντος της εκπαίδευσης.

Ενώ στα καταστατικά τους κυριαρχεί ο στόχος της δια βίου μάθησης ως βασικού  συστατικού 
της σύγχρονης παιδείας δεν φαίνεται να  τον υποστηρίζουν ενεργά. Οι δυσκολίες εξεύρεσης πόρων, 
υποδομών, προσωπικού σε συνδυασμό με την αγωνία για το ξεκίνημα, αλλά και οι προσπάθειες 
εδραίωσης του χρίσματος του μουσείου στις συνειδήσεις του κοινού τους, περιθωριοποιούν το 
στόχο αυτό υποβαθμίζοντας τις προδιαγραφές τους και την προοπτική τους να συμπεριληφθούν 
στον κατάλογο των αναγνωρισμένων μουσείων της χώρας. Η δια βίου μάθηση αποτελεί ευκαιρία 
για την ευέλικτη και ουσιαστική «λύση» για όλες τις ανεπάρκειες και αδυναμίες του εκπαιδευτικού 
συστήματος την οποία είναι δυνατόν να αξιοποιήσουν τα μουσεία γενικά, και δη  αυτά της  
εκπαίδευσης. μέσα από την άτυπη εκπαίδευση που παρέχουν. Η πρόταση της άτυπης εκπαίδευσης  
για βιωματική πρόσληψη της γνώσης μέσω της τέχνης θα μπορούσε να προσφέρει πολλά  στη 
μεθοδολογία της τυπικής εκπαίδευσης. Το μουσείο είναι ένας από τους θεσμούς που εκφράζουν το 
ιδεώδες  της  δια βίου μάθησης γιατί «μέσα σε αυτό η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων των 
ανθρώπων και μπορούν να την απολαμβάνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους χωρίς κανένα 
περιορισμό και ανάλογα με τις προσωπικές τους επιλογές» (Κόκκος 2006:25 )

Η πεποίθησή των δημιουργών ότι το ξεκίνημα μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στο μεράκι 
και το πάθος ομάδας εθελοντών που θα υποστηρίξουν την ιδέα λειτουργεί στις περισσότερες 
περιπτώσεις  ανασταλτικά  ως προς την  οργάνωση ,ανάπτυξη και βιωσιμότητα του μουσείου.  Οι 
δημιουργοί εγκλωβισμένοι στην ιδέα τους  αναπτύσσουν «εσωστρεφείς» συμπεριφορές που 
αποκλείουν τον επιστημονικό διάλογο και προκαλούν ερασιτεχνισμούς . Ενώ επισημαίνουν την 
ανάγκη της στελέχωσης  με επαγγελματίες των μουσείων που θα έχουν την γνώση και τις 
δεξιότητες να αντιμετωπίσουν το θέμα της βιωσιμότητας των οργανισμών, σπάνια οι ενέργειές τους 
προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια πράξη 
μετάδοσης που δε διεξάγεται πάντα σε ένα  αυστηρό σχολικό πλαίσιο και που κινητοποιεί μια 
γνώση  μεταξύ ενός εκπαιδευτή και ενός εκπαιδευόμενου. Αυτοί οι δύο συντελεστές  πρέπει να 
αναδεικνύονται σε ισότιμη βάση μέσα από τις δράσεις των συγκεκριμένων μουσείων  και όχι 
πρώτιστα ο εκπαιδευτής και δευτερευόντως ο εκπαιδευόμενος όπως συμβαίνει ως επί το πλείστον. 
Διαπιστώνεται δηλαδή η αναγκαιότητα του επαναπροσδιορισμού της εκθεσιακής τους πολιτικής 
που συναρτάται σαφώς με την αποσαφήνιση της αποστολής τους. 

Τα Μουσεία Εκπαίδευσης που προσεγγίστηκαν μέσω της παρούσας έρευνας έχουν να 
διανύσουν αρκετά μεγάλη διαδρομή προκειμένου να γίνουν ικανά να διεκδικήσουν την ιδιότητα 
του σύγχρονου τύπου μουσείου. Βρίσκονται σε «εμβρυικό» στάδιο και παρόλο που οι προθέσεις 
και τα οράματά τους καταγράφονται ως  υψηλά σαφώς  δεν πληρούν προς το παρόν  τις 
προϋποθέσεις του μουσείου. Οι τομείς που θα πρέπει να επικεντρωθούν ώστε να ανταποκρίνονται 
επαρκώς στις ανάγκες των καιρών, προσδιορίζονται στην τελευταία  απάντηση της συνέντευξης  
του διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Εκπαίδευσης της Ρουέν της Γαλλίας κ. Gaulupeau (Βλ. 
αναλυτικά στο παράρτημα της εργασίας) που αναφέρεται στην αναγνώριση ενός Μουσείου 
Εκπαίδευσης ως πρότυπο βέλτιστης πρακτικής: «Το Μουσείο πρέπει να έχει προγραμματισμό, 
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δραστηριότητες, εκθέσεις, εκδόσεις, εκδηλώσεις που λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα του 
κοινού. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να στοχεύει σε ευρύτητα κοινού με θέματα 
προσανατολισμένα στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις απαιτήσεις του σήμερα Δεν υπάρχει 
βέλτιστη πρακτική χωρίς την επένδυση την προσωπική, τη διανόηση, την περιέργεια των 
επαγγελματιών, τη συνοχή της ομάδας που δραστηριοποιείται στο Μουσείο όποιο και να είναι το 
προφίλ του κοινού. Δεν υπάρχει χώρος ιδανικός σε ό,τι αφορά  τη συλλογή και τη διάσωση της 
εκπαιδευτικής κληρονομιάς που δεν εγγράφεται στις συνειδήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα αν 
δεν βασίζεται στην υποδομή του υλικού η οποία είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα 
του Μουσείου  αλλά και τη χρηματοδότηση για τις εξειδικευμένες επιχειρήσεις. Θα ήθελα τέλος να 
επισημάνω τη σημασία των συλλογών σε ποιότητα και ποσότητα. Καθώς και τη θεματική συνοχή. 
Αυτές οι συλλογές πρέπει να είναι αντικείμενο μιας αυστηρής εργασίας καταγραφής και 
προληπτικής συντήρησης και πραγματογνωμοσύνης που θα επιτρέψει την on line ψηφιοποίηση και 
το άνοιγμα του Μουσείου στην έρευνα» 

3 Ευρωπαϊκά προγράμματα Σχολικής Ζωής με την πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων του 
Μουσείου

Το πρόγραμμα Grundtvig επιχορηγεί δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείς 
της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Οι εκπαιδευτικές συμπράξεις Grundtvig είναι μικρής κλίμακας διακρατικές συνεργασίες 
μεταξύ οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων από τρεις τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, για την ανταλλαγή εμπειριών και εκπαιδευτικών μεθόδων σε 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος με ενεργό συμμετοχή του προσωπικού και των ενηλίκων 
εκπαιδευομένων

O Σύλλογος Φίλων έχει υλοποιήσει επιτυχώς δύο διετείς εκπαιδευτικές συμπράξεις στο 
χρονικό διάστημα 2007 -2012 με πρωτοβουλία της διεπιστημονικής παιδαγωγικής του ομάδας και  
με χώρο αναφοράς το Μουσείο Σχολικής Ζωής. Μακροπρόθεσμος στόχος να προβληθεί  και στην 
Ευρώπη η ταυτότητα, η  αποστολή και το όραμα του Μουσείου.  Το πρώτο σχέδιο με το ακρωνύμιο 
TALIC και τον τίτλο «Μαθαίνοντας και διδάσκοντας σε διαφορετικούς πολιτισμούς»  είχε 
συντονίστρια χώρα  την Ιταλία  και εταίρους την Πολωνία, την Κύπρο, Γερμανία και την Ελλάδα. 
Επιδίωξη του η ενδυνάμωση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων με ομάδα –στόχο της Ελλάδας τους  
υπερήλικες. Στο σχέδιο έγινε προσπάθεια να ενισχυθεί η διαγενεακή επικοινωνία και 
αλληλεπίδραση αξιοποιώντας την αφήγηση παραμυθιών σε μαθητικές ομάδες από τους υπερήλικες  
στον χώρο του Μουσείου Σχολικής Ζωής καθώς και η ενίσχυση  της αυτοεκτίμησης και 
διαπροσωπικών δεξιοτήτων παιδιών και υπερηλίκων Επιπλέον επιδιώχθηκε η ανάδειξη 
δημιουργικών προτάσεων στην σχολική καθημερινότητα μέσα από ανταλλαγή ιδεών και μέσων 
στις χώρες της σύμπραξης  με έμφαση στην αξιοποίηση διαφόρων μορφών τέχνης και κυρίως του 
θεατρικού παιχνιδιού.

Το  δεύτερο σχέδιο που εκπόνησε ο Σύλλογος Φίλων  σύμφωνα με το ακρωνύμιο του τίτλου  
του σύντομα αποκαλείτο PITAGORA και επιχείρησε να ανιχνεύσει και να εφαρμόσει εναλλακτικές 
μεθόδους εκπαίδευσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μέσω των τεχνών και των νέων 
τεχνολογιών. Κεντρικό σκοπό του σχεδίου αποτέλεσε η ανάπτυξη των μαθηματικών και 
γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων ανά χώρα, αλλά και η υποστήριξη της επικοινωνίας 
τόσο των εκπαιδευτών, όσο των και εκπαιδευόμενων; μεταξύ των εταίρων. Συντονίστρια χώρα 
ήταν η Αγγλία και στο πρόγραμμα επίσης συμμετείχαν η Πολωνία, η Τουρκία και η Ελλάδα  με 
αντίστοιχες δομές μη τυπικής εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων.

Ομάδα -στόχος για το Σύλλογο Φίλων ήταν 15μελής ομάδα μεταναστών από τη Γεωργία, 
Αλβανία, τη  Συρία, τη Ρωσία  που ζουν και εργάζονται στην πόλη μας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

388

Η υλοποίηση του σχεδίου περιλάμβανε εκτός από 10 τρίωρα θεματικά βιωματικά εργαστήρια  
και εξ αποστάσεως συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων σε θέματα που σχετίζονται  με 
την αποτελεσματικότερη προσαρμογή τους στη χώρα υποδοχής με αξιοποίηση  των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης ( forum και F/B).

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και συγκεκριμένα ευαίσθητων 
κοινωνικών ομάδων, στις χώρες της σύμπραξης Πολωνία, Τουρκία, Ελλάδα και Αγγλία. Στο 
PLYMOUTH της Αγγλίας ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του  σχεδίου P.I.T.A.G.O.R.A. με 
συμμετοχή εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων στην Ολυμπιάδα των Μαθηματικών. Η δράση 
περιλάμβανε συμμετοχή εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων σε δραστηριότητες μαθηματικών  που  
είχαν σκοπό να συνδέσουν την πολιτιστική κληρονομιά κάθε χώρας με τη σημασία των 
μαθηματικών δεξιοτήτων στην καθημερινότητα των ενηλίκων και παράλληλα να αναδείξουν 
κοινούς κώδικες επικοινωνίας σε μια πολυπολιτισμική ομάδα μέσω της τέχνης και της μαθηματικής 
σκέψης.

Στην Ολυμπιάδα των Μαθηματικών ο Σύλλογος Φίλων συμμετείχε με το παιχνίδι του 
Δίσκου της Φαιστού, ενώ το Παιχνίδι της Πόλης απετέλεσε απόρροια ενός από τα  βιωματικά 
εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν,  με τη συμμετοχή ομάδων εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων 
από τις χώρες της σύμπραξης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στα Χανιά τον Οκτώβριο του 
2011.

4 Συμπεράσματα
Είναι απαραίτητος κατά συνέπεια  ο διάλογος και η σύγκλιση των ιστορικών επιστημών, των 

επιστημών της αγωγής και των πολιτισμικών σπουδών προκειμένου τα θεματικά μουσεία που 
εμφανίζονται με ταχύτατους ρυθμούς στον ελλαδικό χώρο διεκδικώντας τον τίτλο του μουσείου 
εκπαίδευσης ή παιδείας, φέροντας διάφορες ονομασίες να αναζητήσουν νέες σύγχρονες 
κατευθύνσεις και να συνδέσουν γόνιμα το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης. Η 
συνάρθρωση της συζήτησης για την ιστορία και τον πολλαπλασιασμό των ιστορικών αντικειμένων, 
οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες  σε συνδυασμό με τον προβληματισμό  που έχει  αναπτυχθεί 
γύρω από την αποστολή και τη λειτουργία του μουσείου και την αναγκαιότητα της πολιτιστικής 
διαχείρισης μπορεί να καταστεί σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση της αποστολής και του 
έργου των μουσείων αυτών που προς το παρόν στην πλειοψηφία τους παρουσιάζει ασάφεια 
(Drakaki,2014:σ.29)

Υπάρχει ανάγκη για επιστημονικά οργανωμένη και θεμελιωμένη  διερεύνηση της σχέσης  
μεταξύ των μουσείων αυτών και του κοινού, του κοινωνικού σώματος , το οποίο σύμφωνα με κάθε 
διακήρυξη , κάθε καταστατικό και κάθε ορισμό υπηρετούν. Οι έρευνες αυτές  διαμορφώνουν ένα 
σώμα πληροφοριών εξαιρετικά χρήσιμο  για τη διαχείρισή τους αλλά και για την ευρύτερη σε 
εθνικό επίπεδο μουσειολογική πολιτική και τα συμπεράσματά τους συνεισφέρουν σημαντικά στην 
αξιολόγηση της παρουσίας και της δράσης  του μουσείου αλλά και προσδιορίζουν τις προσδοκίες 
του κοινού από την ύπαρξη του. Η αναγκαιότητα και τα οφέλη μιας ερευνητικής συνολικής 
προσέγγισης του κοινού των μουσείων εκπαίδευσης της χώρας μας πιθανόν θα ήταν χρήσιμο να 
επισημανθούν μέσω μια ερευνητικής πρότασης που θα υλοποιηθεί από επαγγελματίες ερευνητές.

Για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον όλων των κοινωνικών ομάδων  για την ιστορία της 
εκπαίδευσης τα συγκεκριμένα μουσεία θα πρέπει να ξεφύγουν από την απομόνωση των τεσσάρων 
τοίχων τους και να σχετισθούν με τις ζωές των πολιτών τους και να προσεγγίζουν θέματα που δεν 
περιορίζονται στο σχολικό περιβάλλον. Ο εμπλουτισμός της θεματολογίας των εκθέσεών τους θα 
πρέπει να είναι αποτέλεσμα πολιτικών που προσανατολίζονται σε όλες τις διαστάσεις της 
εκπαίδευσης,: σχολική, εξωσχολική, στο παρελθόν, στο παρόν, στα υλικά και τα άυλα ίχνη της. Θα 
πρέπει να θέσουν προοπτικές στα σύγχρονα ζητήματα της εκπαίδευσης, να ανοίξουν προς την 
κοινωνία χωρίς να υποκύψουν σε κυρίαρχες πολιτικές που αφορούν στην εκπαίδευση. Να γίνουν 
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Περίληψη 
Η Θέση των Κοινωνικών Σπουδών (Ιστορία, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 

Κοινωνιολογία, Οικονομία) στο σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα θεωρείται ως ιδιαίτερα σημαντική, 
διότι προάγει τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου, την ένταξή του στο 
κοινωνικό περιβάλλον, συντελεί στη δημιουργία ευαίσθητων προσωπικοτήτων και υπεύθυνων 
πολιτών. 

Σκοπός της εργασίας μας αυτής είναι η ανίχνευση, αφενός, της θέσης των Κοινωνικών 
Σπουδών (Κ.Σ.) στο Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών του ελληνικού Νηπιαγωγείου και, 
αφετέρου, του πώς αυτές βοηθούν στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. 

Θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε με ανάλυση περιεχομένου τη φιλοσοφία, τους 
στόχους, τις μεθόδους, τους τρόπους αξιολόγησης των Α.Π.Σ. & Δ.Ε.Π.Π.Σ. του Νηπιαγωγείου, 
ώστε να εντοπίσουμε τις ικανότητες που σχετίζονται με τις Κοινωνικές Σπουδές (Κ.Σ.) και οι 
οποίες επιδιώκουν να αναπτύξουν και να κοινωνικοποιήσουν τα παιδιά. Όμως, σε ένα σχολείο, 
όπου, με κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις τη διαθεματική και τη βιωματική, θα προσφέρονται οι 
βασικές γνώσεις, θα χτίζονται οι ικανότητες -κοινωνικές και πολιτικές-, θα αποκτιούνται στάσεις 
και αξίες ζωής τέτοιες, ώστε να κοινωνικοποιούνται δημοκρατικά οι μαθητές. 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικοποίηση, νηπιαγωγείο, Διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών, 
Κοινωνικές Σπουδές. 

1. Εισαγωγή 
Η κοινωνικοποίηση του ατόμου, δηλαδή η διαμόρφωση του νέου μέλους της κοινωνίας, 

ξεκινά, βεβαίως, από τη σχέση με τη μητέρα, συνεχίζεται μέσα στην ατμόσφαιρα της οικογενειακής 
κοινωνικοποίησης, ενώ κορυφώνεται στο σχολείο, στη σχολική κοινότητα και τη σχολική τάξη, ως 
μια διαδικασία που ακολουθεί συγκεκριμένους και ορισμένους από την πολιτεία σκοπούς, και 
διεξάγεται με συγκεκριμένη μεθόδευση από κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα με κυρίαρχη την 
περίοδο της πρώτης σχολικής κοινωνικοποίησης, της κοινωνικοποίησης δηλαδή στην πρώτη 
βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος, στη σχολική κοινότητα του νηπιαγωγείου (Spodek, 1969˙ 
Koutsouvanou, 2002). 

Στη διαδικασία της σχολικής κοινωνικοποίησης η Θέση των Κοινωνικών Σπουδών στο 
σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.) είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι προάγει τη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του νέου ανθρώπου, την ένταξή του στο κοινωνικό περιβάλλον, συντελεί στη 
δημιουργία ευαίσθητων προσωπικοτήτων και υπεύθυνων πολιτών (Allen, 1996˙ Martorella, 1994). 
Μέσα από τους κλάδους σπουδών ή τα μαθήματα που συνδέονται με τις Κ.Σ. (Ιστορία, 
Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Κοινωνιολογία, Οικονομία) παρέχονται οι 
απαραίτητες γνώσεις στους αναπτυσσόμενους ανθρώπους για την ιστορική και πολιτισμική 
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ταυτότητα της κοινωνίας στην οποία ζουν και υποβοηθούνται να ενταχθούν αρμονικά σε αυτήν 
(Jacobs & Crowley, 2007). Έτσι, μέσα κυρίως από τα μαθήματα αυτά μεταδίδονται στη νέα γενιά 
γνώσεις, στάσεις, μορφές συμπεριφοράς, πολιτισμικά πρότυπα, κοινωνικές, πολιτικές και 
θρησκευτικές αξίες και διαμορφώνονται οι νέοι πολίτες που θα διατηρήσουν ή θα αλλάξουν την 
κοινωνία (Jacobs & Crowley, 2007). 

Η θέση αρκετών επιμέρους γνωστικών αντικειμένων των Κ.Σ. ιδίως της Ιστορίας και των 
Θρησκευτικών, αλλά και της γνώσης του εγγύς περιβάλλοντος (σπίτι, γειτονιά, επαγγέλματα, μέσα 
μεταφοράς, Μ.Μ.Ε.) ήταν κομβική σε όλα τα Α.Π. του ελληνικού νηπιαγωγείου (Κιτσαράς, 1998). 
Άλλωστε, από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον αναδύονται και τα θέματα που απασχολούν το 
παιδί και προσεγγίζονται στο νηπιαγωγείο (D’ Addesio et al., 2005˙ Jacobs & Crowley, 2007˙ 
Δαφέρμου κ.ά., 2006). 

Το Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου το 2002-2003 και ιδιαίτερα το 
κομμάτι των Κοινωνικών Σπουδών που καλείται με άμεσο τρόπο να κοινωνικοποιήσει τους 
μαθητές είναι ιδιαίτερα προτρεπτικό και αποτελεσματικό, ώστε δίνει τη δυνατότητα στη 
νηπιαγωγό, και μάλιστα σε ένα χώρο ευέλικτο -από πλευράς επιλογής δραστηριοτήτων, μεθόδων 
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μητέρα του (α΄ φάση), στη σχέση με την ευρύτερη οικογένειά του -αδέλφια, πατέρας, συγγενείς- (β΄ 
φάση), στη σχέση με το σχολικό περιβάλλον -σχολική κοινωνικοποίηση- (γ΄ φάση), στη σχέση του 
με την ομάδα των συνομηλίκων, μαθαίνοντας δηλαδή να λειτουργεί στην ομάδα και να δημιουργεί 
φιλικές σχέσεις (δ΄ φάση) και, τελικά, στη σχέση με το επάγγελμα -επαγγελματική 
κοινωνικοποίηση- (ε΄ φάση) (Νικολάου, 2009: 73-74). 

Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης, κατά τον Durkheim, συμβαίνει μέσα από την 
αλληλεπίδραση της συλλογικής με την ατομική συνείδηση, δηλαδή μέσω της αλληλεπίδρασης των 
ενηλίκων με τους ανήλικους, δηλαδή στη συνάντηση της προηγούμενης γενιάς με την επόμενη και 
κατ’ αυτόν τον τρόπο το βιολογικό ον γίνεται κοινωνικο-πολιτισμικό ον. 

Κατά το κοινωνικό οικολογικό μοντέλο- πλαίσιο ή την οικολογική προσέγγιση του Uri 
Bronfenbrenner για την ανθρώπινη ανάπτυξη υποστηρίζεται ότι η προσωπικότητα των παιδιών 
διαμορφώνεται μέσα από την κοινωνικοποίηση των μέσα στα διάφορα πλαίσια που κατοικούν, σε 
καθημερινή βάση, στο άμεσο περιβάλλον στο οποίο ζουν (μικροσυστήματα). Τα πλαίσια αυτά 
συνδέονται -συσχετίζονται- μεταξύ τους με διάφορους τρόπους, έτσι συνδέεται/υπάρχει 
αλληλεπίδραση μεταξύ της οικογένειας και των δασκάλων, σχέση μεταξύ των συνομηλίκων του 
παιδιού και της οικογένειας κ.λπ. (μεσοσυστήματα) που, με τη σειρά τους, συνδέονται με πλαίσια και 
θεσμούς (τοπική αυτοδιοίκηση, κοινότητα κ.λπ.), στα οποία το παιδί δεν είναι παρόν, αλλά τα οποία 
επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξή του (εξωσυστήματα). Όλα αυτά τα συστήματα είναι 
οργανωμένα βάσει των κυρίαρχων πεποιθήσεων, στάσεων και ιδεολογιών του πολιτισμού (το 
μακροσύστημα), δηλαδή της όλης κουλτούρας της κοινωνίας (Feldman, 2007).  

Το νηπιαγωγείο είναι η πρώτη σχολική βαθμίδα που υποδέχεται τα παιδιά από την οικογένεια, 
η οποία έχει επιδράσει μέσω της οικογενειακής φάσης της κοινωνικοποίησης διαμορφώνοντας ήδη 
μια πρώτη παιδική προσωπικότητα με μια αντίστοιχη αναμενόμενη συμπεριφορά και δράση 
(Κυρίδης, 1996). 

Οι ανισότητες μεταξύ των οικογενειών -κοινωνικές- μετατρέπονται σε εκπαιδευτικές, 
σχολικές ανισότητες, οι οποίες πρωτοεμφανίζονται στο Νηπιαγωγείο & οφείλονται στα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οικογένειας. Δηλαδή: α. στα Δομικά χαρακτηριστικά της 
οικογένειας: τόπος, πολιτισμικό κεφάλαιο, κοινωνικο-οικονομικό κεφάλαιο (Bourdieu, Passeron, 
2014, 1993, 1976) και β. στα Λειτουργικά χαρακτηριστικά οικογένειας: σχέσεις (βίαιες, 
δημοκρατικές;), γονικό παιδαγωγικό στυλ, διαζύγιο, μονογονεϊκή οικογένεια κ.λπ. (Νικολάου, 
2009: 155-161). 

Στο σύγχρονο σχολείο, πρώτα, με τη δημοκρατική οργάνωση, δομή και λειτουργία του σε όλα 
του τα επίπεδα και, κατόπιν, με την ορθή λειτουργία όλων των μεταβλητών του, όπως είναι: 
αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, εκπαιδευτικός, μέθοδος, αξιολόγηση, εκπαιδευτικοί νόμοι και 
θεσμοί και όλες εν γένει οι σχολικές δραστηριότητες, θα πρέπει να οδηγείται προς την παροχή 
στους μαθητές του, τόσο των απαραίτητων γνώσεων, όσο και των δεξιοτήτων, κανόνων, αξιών και 
στάσεων ζωής, που θα οδηγούν τους μαθητές προς το δημοκρατικό, ισορροπημένο τρόπο 
συμπεριφοράς και ζωής. 

Για το λόγο αυτό, όπως τονίζεται και στο Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών του 2003, θα 
πρέπει να δίδονται, αρχικά, οι βασικές γνώσεις, ύστερα, οι μεταγνώσεις –τρόποι εύρεσης της 
γνώσης και κατανόησης των γνωστικών λειτουργιών τους-, αλλά και στη συνέχεια οι 
συναισθηματικές δεξιοτήτες -κατανοώ τον εαυτό μου: αυτοπεποίθηση, αυτοεικόνα-, οι κοινωνικές 
δεξιότητες -κατανοώ τους άλλους: ενσυναίσθηση, συνεργασία-, μα και οι πολιτικές δεξιότητες -
κατανοώ τις πολιτικές λειτουργίες: πολιτική συμμετοχή, συμμετοχή στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι, 
λήψη αποφάσεων. 

Το νηπιαγωγείο, έτσι, προβάλλει ως το πρώτο συμπλήρωμα της προσχολικής οικογενειακής 
κοινωνικοποίησης και αγωγής και μια πρώιμη παρέμβαση, θεσμοθετημένης προσχολικής αγωγής 
και εκπαίδευσης (Ζαχαρενάκης, 1991: 37˙ Κυρίδης, 1996: 93, 195-210). Ενώ, συγχρόνως γίνεται ο 
πρώτος κρατικός θεσμός που καλείται να αντισταθμίσει τα κενά της οικογενειακής 
κοινωνικοποίησης και να ανατρέψει έτσι τις εκπαιδευτικές ανισότητες που αρχίζουν να 
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σχηματοποιούνται στη σχολική επίδοση των μικρών μαθητών-νηπίων (Κυρίδης, 1996: 92). Και 
μάλιστα η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών ιθυνόντων και θεσμών θα 
πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην αρκούνται στην τυπική εξασφάλιση της ισότητας, αλλά, όπως 
υποστηρίζει ο Husen, στην εξασφάλιση της ισότητας των αποτελεσμάτων, πράγμα πολύ δύσκολα 
επιτεύξιμο και πάντοτε ζητούμενο (Husen, 1975). 

3. Διαθεματική, βιωματική προσέγγιση και δημοκρατία 
Διαθεματικότητα έχουμε όταν δίνουμε έμφαση στην επεξεργασία ποικίλων θεματικών 

ενοτήτων με στόχο, όχι την εξυπηρέτηση των επιμέρους επιστημονικών κλάδων, αλλά την ολιστική 
κατανόηση του γύρω κόσμου. Έτσι, οι επιμέρους επιστημονικοί κλάδοι, παύουν να αποτελούν 
αυτοσκοπό, συνεπικουρούν στην προσπάθεια κατανόησης του κόσμου και η επιστημονική γνώση 
καλλιεργείται έμμεσα. Το γνωστικό πεδίο διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα μιας διεπιστημονικής 
προσπάθειας. 

Διαθεματικότητα, λοιπόν, σημαίνει την πορεία της σχολικής ζωής μέσα από μια επεξεργασία 
ποικίλων θεματικών ενοτήτων, ενώ διεπιστημονικότητα σημαίνει τον τρόπο προσέγγισης των 
θεματικών ενοτήτων, ένα είδος σύμπραξης των ποικίλων επιστημονικών κλάδων (Chrysafidis, 
2009˙ Σφυρόερα, 2002˙ Seefeldt, 2001˙ Walmsley & Wing, 2004).. 

Βιωματική Παιδαγωγική είναι μια παιδαγωγική φιλοσοφία και διδακτική προσέγγιση που 
βασίζει τη μάθηση στις άμεσες και διαμεσολαβημένες βιωματικές εμπειρίες των μαθητών, μέσα 
από Δράσεις: οικειοποίησης, συστηματικής παρατήρησης, κριτικής ανάλυσης για ανάδειξη 
σχέσεων, κοινωνικής κριτικής, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. 

Η βιωματική προσέγγιση στη μάθηση προτείνεται σε αντιπαράθεση ή προς συμπλήρωση της 
προσληπτικής προσέγγισης στη μάθηση. Δηλαδή, ασχολείται με τα συναφή και συσχετιζόμενα, το 
μαθαίνω πώς να μαθαίνω, την μάθηση μέσω της πράξης (Learning by doing), την ενεργό μάθηση 
(Active Learning) και την εμπλαισιωμένη Μάθηση (Situated Learning), δηλαδή τη μάθηση που 
προϋποθέτει δραστηριότητα συνδεδεμένη με το όλο πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται. Αποτελεί 
φυσική συνέπεια κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των μελών σε μια κοινότητα 
πρακτικής -community of practice- (Χρυσαφίδης, 2006). 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα θέματα που προέρχονται από το ανθρωπογενές και κοινωνικό 
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4. Οι Κοινωνικές Σπουδές στο Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου και η 
δημοκρατική κοινωνικοποίηση του μαθητή 

Το ισχύον ελληνικό curriculum του νηπιαγωγείου δημοσιεύτηκε το 2002, αλλά η εφαρμογή 
του άρχισε από το διδακτικό έτος 2006-2007, όταν εκδόθηκε ο Οδηγός Νηπιαγωγού (Δαφέρμου κ.ά. 
2006), ένα υποβοηθητικό βιβλίο που διανέμεται από το υπουργείο Παιδείας στις νηπιαγωγούς για 
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Περιβάλλον (Ανθρωπογενές περιβάλλον, Φυσικό Περιβάλλον), 4) Παιδί, Δημιουργία και Έκφραση 
(Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, Φυσική Αγωγή, Μουσική) και 5) Παιδί και Πληροφορική. 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τη θέση που καταλαμβάνουν οι Κοινωνικές Σπουδές (Κ.Σ.) στο 
Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο εντοπίζοντας τους στόχους-
επιδιώξεις που παρατίθενται και τις ενδεικτικές για την υλοποίησή τους δραστηριότητες που 
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ανάπτυξης δραστηριοτήτων με τίτλο: «Παιδί και Περιβάλλον» και στην υποομάδα Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση που διαφοροποιείται από την δεύτερη υποομάδα Φυσικό 
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περιβάλλον και Αλληλεπίδραση, ο οποίος περιλαμβάνει την προσέγγιση γνώσεων των Φυσικών 
Επιστημών (φυσικά φαινόμενα, ιδιότητες και χαρακτηριστικά υλικών, πλανήτες κ.ά.). Εδώ στην 
πρώτη ομάδα Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση προσεγγίζονται βασικές έννοιες και 
διαδικασίες της Γεωγραφίας, της Ιστορίας, των Θρησκευτικών, της Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής, καθώς και στοιχεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Αγωγής Υγείας και της 
Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002α: 3). Προτείνεται όλες οι δραστηριότητες, 
ομαδικές και ατομικές, να ξεκινούν από τις προηγούμενες γνώσεις και τις ανάγκες των παιδιών, να 
«ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα, την ανταλλαγή ιδεών και να οδηγούν σε νέες γνώσεις» 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002α: 3). Τα θέματα πρέπει να ενδιαφέρουν τα παιδιά, τα οποία επιλέγουν 
τρόπους, υλικά, μέσα για να μελετήσουν κάθε θέμα. Έτσι, τα γεγονότα, τα φαινόμενα, οι έννοιες, οι 
διαδικασίες που εξετάζονται στο πλαίσιο των Κ.Σ. προσεγγίζονται διαθεματικά, δηλαδή μέσα από 
ποικίλα θέματα. Κάθε θέμα που μπορεί να άπτεται κυρίως των Κ.Σ. είναι δυνατόν να προσεγγίζεται 
και μέσα από διαδικασίες και γνώσεις που εντάσσονται σε άλλους κλάδους σπουδών του 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. -όπως η Γλώσσα τα Μαθηματικά, η γνώση του Φυσικού Περιβάλλοντος, η 
Πληροφορική, οι εφαρμογές της Αισθητικής Αγωγής– επιτυγχάνοντας αντίστοιχους στόχους 
(Ντολιοπούλου & Σουσλόγλου, 2007). Επομένως, οι έννοιες των Κ.Σ. προσεγγίζονται μέσα από 
κατάλληλα επιλεγμένα θέματα (διαθεματικά) και κάθε θέμα είναι δυνατόν να προσεγγίζεται με 
δραστηριότητες από ποικίλους κλάδους σπουδών (διακλαδικά) «φωτίζοντας» διάφορες πτυχές του 
(Chrysafidis, 2009:23-24˙ Σφυρόερα, 2002). 

Η υποομάδα Ανθρωπογενές περιβάλλον και Αλληλεπίδραση αποτελείται από δύο επιμέρους 
ομάδες:  

α΄ομάδα. Το παιδί στο Νηπιαγωγείο και η σχέση του με τους άλλους. Εδώ περιλαμβάνονται 
στόχοι που αφορούν την ανάπτυξη των ικανοτήτων κοινωνικοποίησης και ένταξης του παιδιού στα 
κοινωνικά πλαίσια (οικογένεια, σχολείο, συνοικία-χωριό) στα οποία ανήκει. Εδώ επεξεργάζονται 
συναισθηματικοί στόχοι, όπως αυτοί της: ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης του παιδιού, της 
συνειδητοποίησης της μοναδικότητάς του ως προσώπου, οι στόχοι της αντίληψης και της αποδοχής 
των άλλων ως ισότιμων μελών των κοινωνικών ομάδων και η ανάπτυξη συνεργασίας μαζί τους. 
Αλλά και κοινωνικοί στόχοι τίθενται και προτείνονται δράσεις που αφορούν τη γνωριμία του 
παιδιού με το στενό κοινωνικό του περιβάλλον, με το μικρόκοσμό του, ο οποίος είναι ιδιαίτερα 
πολύπλοκος (π.χ. ατομικές διαφορές, πολυπολιτισμικότητα) και γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός έχοντας 
«συνείδηση της πολυπλοκότητας του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το παιδί» 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002α: 4) οφείλει να αξιοποιεί τις σχετικές εμπειρίες των παιδιών, τις 
πολιτισμικές τους καταβολές και να τα οδηγεί στην καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων. Ο 
εντοπισμός και ο σεβασμός των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ ανθρώπων του ίδιου κοινωνικού 
πλαισίου ή μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών πλαισίων επιχειρείται μέσω των κατάλληλων 
περιγραφών και συγκρίσεων. 

β΄ ομάδα. Το παιδί στο ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον. Εδώ εντάσσονται οι δράσεις που 
αφορούν τη γνωριμία με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στην ιστορική και γεωγραφική του 
διάσταση. Επίσης, εδώ εντάσσονται και οι προσπάθειες για να κατανοήσουν τα παιδιά τη μεταβολή 
του περιβάλλοντος στο χώρο και στο χρόνο, να προσεγγίσουν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας (π.χ. 
Μ.Μ.Ε., μέσα μεταφοράς, εργαλεία και μηχανές της καθημερινής ζωής και των επαγγελματιών), τα 
ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν την κατανόηση του 
κοινωνικού περιβάλλοντος στις ευρύτερες χρονικές-ιστορικές και χωρικές-γεωγραφικές διαστάσεις 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002α:4). 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις ικανότητες που σχετίζονται με τις Κ.Σ. και επιδιώκεται να 
αναπτύξουν τα παιδιά μέσα από σχετικές προτεινόμενες δραστηριότητες, όπως διατυπώνονται στο 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (Ανθρωπογενές περιβάλλον και Αλληλεπίδραση).  

 Ο πρώτος στόχος είναι συναισθηματικός και αναφέρεται στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής 
του μέσα από την κατάκτηση της αυτογνωσίας του. Συστήνεται να παρέχονται στα παιδιά εμπειρίες 
ανάληψης δράσεων, πρωτοβουλιών και ευθυνών στο πλαίσιο του παιχνιδιού, αλλά και των 
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περιβάλλον και Αλληλεπίδραση, ο οποίος περιλαμβάνει την προσέγγιση γνώσεων των Φυσικών 
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(ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002α: 3). Τα θέματα πρέπει να ενδιαφέρουν τα παιδιά, τα οποία επιλέγουν 
τρόπους, υλικά, μέσα για να μελετήσουν κάθε θέμα. Έτσι, τα γεγονότα, τα φαινόμενα, οι έννοιες, οι 
διαδικασίες που εξετάζονται στο πλαίσιο των Κ.Σ. προσεγγίζονται διαθεματικά, δηλαδή μέσα από 
ποικίλα θέματα. Κάθε θέμα που μπορεί να άπτεται κυρίως των Κ.Σ. είναι δυνατόν να προσεγγίζεται 
και μέσα από διαδικασίες και γνώσεις που εντάσσονται σε άλλους κλάδους σπουδών του 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. -όπως η Γλώσσα τα Μαθηματικά, η γνώση του Φυσικού Περιβάλλοντος, η 
Πληροφορική, οι εφαρμογές της Αισθητικής Αγωγής– επιτυγχάνοντας αντίστοιχους στόχους 
(Ντολιοπούλου & Σουσλόγλου, 2007). Επομένως, οι έννοιες των Κ.Σ. προσεγγίζονται μέσα από 
κατάλληλα επιλεγμένα θέματα (διαθεματικά) και κάθε θέμα είναι δυνατόν να προσεγγίζεται με 
δραστηριότητες από ποικίλους κλάδους σπουδών (διακλαδικά) «φωτίζοντας» διάφορες πτυχές του 
(Chrysafidis, 2009:23-24˙ Σφυρόερα, 2002). 
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στόχοι που αφορούν την ανάπτυξη των ικανοτήτων κοινωνικοποίησης και ένταξης του παιδιού στα 
κοινωνικά πλαίσια (οικογένεια, σχολείο, συνοικία-χωριό) στα οποία ανήκει. Εδώ επεξεργάζονται 
συναισθηματικοί στόχοι, όπως αυτοί της: ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης του παιδιού, της 
συνειδητοποίησης της μοναδικότητάς του ως προσώπου, οι στόχοι της αντίληψης και της αποδοχής 
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παιδιού με το στενό κοινωνικό του περιβάλλον, με το μικρόκοσμό του, ο οποίος είναι ιδιαίτερα 
πολύπλοκος (π.χ. ατομικές διαφορές, πολυπολιτισμικότητα) και γι’ αυτό ο εκπαιδευτικός έχοντας 
«συνείδηση της πολυπλοκότητας του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζει και αναπτύσσεται το παιδί» 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002α: 4) οφείλει να αξιοποιεί τις σχετικές εμπειρίες των παιδιών, τις 
πολιτισμικές τους καταβολές και να τα οδηγεί στην καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων. Ο 
εντοπισμός και ο σεβασμός των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ ανθρώπων του ίδιου κοινωνικού 
πλαισίου ή μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών πλαισίων επιχειρείται μέσω των κατάλληλων 
περιγραφών και συγκρίσεων. 

β΄ ομάδα. Το παιδί στο ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον. Εδώ εντάσσονται οι δράσεις που 
αφορούν τη γνωριμία με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στην ιστορική και γεωγραφική του 
διάσταση. Επίσης, εδώ εντάσσονται και οι προσπάθειες για να κατανοήσουν τα παιδιά τη μεταβολή 
του περιβάλλοντος στο χώρο και στο χρόνο, να προσεγγίσουν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας (π.χ. 
Μ.Μ.Ε., μέσα μεταφοράς, εργαλεία και μηχανές της καθημερινής ζωής και των επαγγελματιών), τα 
ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα, αλλά και τα ζητήματα που αφορούν την κατανόηση του 
κοινωνικού περιβάλλοντος στις ευρύτερες χρονικές-ιστορικές και χωρικές-γεωγραφικές διαστάσεις 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002α:4). 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις ικανότητες που σχετίζονται με τις Κ.Σ. και επιδιώκεται να 
αναπτύξουν τα παιδιά μέσα από σχετικές προτεινόμενες δραστηριότητες, όπως διατυπώνονται στο 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (Ανθρωπογενές περιβάλλον και Αλληλεπίδραση).  

 Ο πρώτος στόχος είναι συναισθηματικός και αναφέρεται στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής 
του μέσα από την κατάκτηση της αυτογνωσίας του. Συστήνεται να παρέχονται στα παιδιά εμπειρίες 
ανάληψης δράσεων, πρωτοβουλιών και ευθυνών στο πλαίσιο του παιχνιδιού, αλλά και των 
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οργανωμένων δραστηριοτήτων (π.χ. ελεύθερη συμμετοχή σε δημοκρατική συζήτηση). Γίνεται 
αναφορά στο δικαίωμα του παιδιού στο λάθος και υπονοείται η παιδαγωγική του αντιμετώπιση. 

 Επόμενος στόχος είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων-ικανοτήτων, όπως της 
επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο ελεύθερων και οργανωμένων δραστηριοτήτων π.χ. 
επαφές ερωτήσεις-συνεντεύξεις με ενηλίκους εκτός σχολείου, πρόσκληση ενηλίκων στο σχολείο 
κατά τη διερεύνηση θεμάτων. Όσον αφορά τη συνεργασία με συνομήλικους, αυτή ξεκινά από την 
παροχή και την αποδοχή βοήθειας προς και από άλλα παιδιά, διαδικασία που οδηγεί στον επόμενο 
στόχο, την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των παιδιών μέσω της ομαδικής εργασίας 
και της από κοινού ανακάλυψης. Εδώ προτείνονται δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη 
λειτουργία των ομάδων, τη συζήτηση των προβλημάτων (συγκρούσεις, εντάσεις) που προκύπτουν 
από τη μεταξύ τους συνεργασία, τον καθορισμό των προσωπικών ορίων του καθενός, αλλά και τη 
θέσπιση των κανόνων λειτουργίας της ομάδας και της τάξης. Ακολουθούν οι επαφές με ενήλικες 
εκτός του σχολείου (συνεντεύξεις με ενηλίκους, πρόσκληση ενηλίκων στο σχολείο κατά τη 
διερεύνηση θεμάτων) (Jacobs & Crowley, 2007). 

 Μέσα από την επαφή με τους άλλους επιδιώκεται ένας άλλος σημαντικός στόχος της 
κατανόησης της διαφορετικότητας, δηλαδή τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν αφενός τη 
μοναδικότητά τους ως προσώπων με ξεχωριστά χαρακτηριστικά (π.χ. φύλο, ικανότητες, επιθυμίες, 
κουλτούρα), αλλά και την ομοιότητά τους με τα υπόλοιπα παιδιά σε βασικές πτυχές της 
προσωπικότητας (π.χ. ανάγκες, επιθυμίες, συναισθήματα). Στο πλαίσιο αυτό αφού συνειδητοποιούν 
την έννοια της διαφορετικότητας, όπως εμφανίζεται τόσο στο εγγύς όσο και στο ευρύτερο 
περιβάλλον, αρχίζουν να προσεγγίζουν και τη ακόμη πιο σημαντική έννοια της ισότητας των 
ανθρώπων ως αυτόνομων προσώπων και αξιών. Εντοπίζουν τις διαφορές (σωματικές, πολιτισμικές, 
εθνικές, θρησκευτικές με άλλους ανθρώπους – προτεινόμενες δραστηριότητες: ακρόαση μουσικής 
άλλων λαών, γιορτή με φαγητά άλλων λαών), αποδέχονται το δικαίωμα στη διαφορά, 
ενδιαφέρονται για τις ανάγκες που δημιουργούνται στους ανθρώπους αυτούς ένεκα της διαφοράς 
τους (Α.Μ.Ε.Α., μετανάστες, παιδιά του τρίτου κόσμου) και ευαισθητοποιούνται στην 
αντιμετώπισή τους. Η συγκρότηση ομάδων με παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα 
και διαφορετικές ικανότητες βοηθά στην αποδοχή της διαφορετικότητας.  

 Άλλη στόχευση, επίσης, είναι η γνώση των θρησκευτικών παραδόσεων που αναφέρονται 
στη χριστιανική πίστη, λατρεία και στα ανάλογα έθιμα συνδέονται ρητά με την καλλιέργεια των 
συναισθημάτων αγάπης και αδελφοσύνης μεταξύ όλων των ανθρώπων και «προς όλα τα πλάσματα 
της γης», αναδεικνύοντας το μέγιστο μήνυμα του Χριστιανισμού, την αγάπη προς κάθε ανθρώπινο 
ον και προς το περιβάλλον. Εδώ οι χριστιανικές εορτές και τα σχετικά έθιμα αποτελούν σημείο 
εκκίνησης για την ανάπτυξη του συναισθήματος της αγάπης προς όλους τους ανθρώπους.  

 Αν οι στόχοι που προηγήθηκαν μπορούν να χαρακτηριστούν ως περισσότερο 
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Ο τρόπος εργασίας στις Κ.Σ. που συνιστάται από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ταυτόχρονα αποτελεί και 
στόχο του είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να εξοικειώνονται με τον ερευνητικό 
τρόπο μελέτης πραγματοποιώντας μικροέρευνες με σκοπό την απάντηση των ερωτημάτων που 
τίθενται από τα ίδια στο πλαίσιο των θεμάτων που εξετάζουν (Martorella, 1994). Η διερεύνηση 
ξεκινά με τον καθορισμό του ερωτήματος και την αποσαφήνισή του, περνά από τη διατύπωση 
υποθέσεων, οδηγείται στη συγκέντρωση στοιχείων από διάφορες πηγές, ακολουθεί η επεξεργασία 
και η ερμηνεία τους με αποτέλεσμα την απάντηση στο αρχικό ερώτημα ή και τη διατύπωση νέων. 
Εδώ θα πρέπει να εξάρουμε το ότι η διερεύνηση ως τρόπος μελέτης οδηγεί τους μαθητές να 
εξοικειώνονται με τους τρόπους, στρατηγικές, μεθοδολογίες, ώστε να μπορούν να βρίσκουν και να 
ανακαλύπτουν πληροφορίες, απαντήσεις μόνοι τους, και αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι καλλιεργεί 
και τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες, αφού τους βοηθά να κατανοούν τον τρόπο που μαθαίνουν 
και άρα, τελικά, να γίνονται αυτόνομοι και, τελικά, να μαθαίνουν μόνοι τους. 

5. Συμπεράσματα 
Από τη μελέτη του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο προκύπτει ότι οι Κ.Σ. δίνουν τη 

δυνατότητα στη νηπιαγωγό μέσα από μια ποικιλία θεμάτων να επιτύχει γνωστικούς και 
κοινωνικούς-συναισθηματικούς στόχους (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002β: 14) που σχετίζονται με τη 
διαμόρφωση του παιδιού σε αυτοδύναμη προσωπικότητα και ένα κοινωνικοποιημένο πολίτη. 
Δίδεται αρχικά έμφαση στην ανάπτυξη της δυνατότητας του παιδιού να κατανοήσει τον εαυτό του 
και να κοινωνικοποιηθεί στο εγγύς περιβάλλον του, διαδικασίες που είναι πολύ σημαντικές σε 
προγράμματα Κ.Σ. (Koutsouvanou, 2002: 22-32). Ζητήματα σχετικά με την ανθρώπινη 
προσωπικότητα (π.χ. επιθυμίες, συναισθήματα, ιδιότητες, χαρακτηριστικά) τις διαφοροποιήσεις 
αλλά και τις βασικές ομοιότητες μεταξύ των ανθρώπων, καθώς και οι σχέσεις με τους άλλους 
συζητούνται σε αυτό το πλαίσιο. Οι στόχοι που αφορούν τη διαφορετικότητα και εισάγουν τη 
διαπολιτισμική αγωγή και την ανάλογη ευαισθητοποίηση των ανθρώπων στις ανάγκες της 
σύγχρονης κοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντικοί (Πανταζής, 2006: 36-49˙ Martorella, 1994: 247-
261). 

Το πρόγραμμα των Κ.Σ. στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. προσφέρει αρκετές δυνατότητες για την ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των παιδιών, την κοινωνικοποίησή τους, τη συζήτηση πολιτικών 
(Oikonomidis, 2009˙ Seefeldt, 2005), ιστορικών (O’ Hara & O’ Hara, 2001), γεωγραφικών, 
θρησκευτικών και κοινωνικών (Koutsouvanou, 2002) θεμάτων που οδηγούν στη διαμόρφωση του 
ενεργού πολίτη (Michelli, 2005). Είναι ένα πρόγραμμα αρκετά πλούσιο και ευρύ, ανοιχτό στα 
θέματα και τα ζητήματα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Εκτιμούμε ότι μέσα από την 
προσέγγιση σχετικών θεμάτων υπό τη στοχοθεσία του Δ.Ε.Π.Π.Σ. ικανοποιούνται και οι σχετικοί 
στόχοι του προγράμματος που αφορούν τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας, την ανάπτυξη της 
δημοκρατικής ταυτότητας, την αποδοχή και το σεβασμό της διαφορετικότητας (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Π.Ι., 
2002β: 5). 

Η δυνατότητα διαθεματικής αλλά και διακλαδικής προσέγγισης των Κ.Σ. κάθε σχετικού 
θέματος δείχνει τη σύνδεση των Κ.Σ. με το ευρύτερο φάσμα της κοινωνικής ζωής, αλλά και τις 
σχέσεις τους με τις άλλες επιστήμες στην ολική προσέγγιση κάθε ζητήματος (Καραγιώργος, 2005). 
Όλες αυτές οι δραστηριότητες στο σχολείο μέσα από τις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
(συνεργατικές, συμμετοχικές και βιωματικές και διαθεματικά σχέδια εργασίας) και τις νέες 
στοχεύσεις των Α.Π.Σ. συντελούν στο να καταστούν οι μαθητές ικανοί να διαχειρίζονται και να 
αντιμετωπίζουν τα δυσεπίλυτα διλήμματα κοινωνικού και ηθικού περιεχομένου που συχνά 
εμφανίζονται στην προσωπική και κοινωνική ζωή τους. 

Διαμορφώνονται, έτσι, σε μαθητές και αυριανούς πολίτες: ενεργούς, δημοκρατικούς, 
υπεύθυνους, συμμετοχικούς, με γνώμη και ρόλο στα δρώμενα, αλλά και με σεβασμό και αποδοχή 
του άλλου που θα γνωρίζουν, θα κατανοούν το ρόλο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, 
μέσα σε μια οργανωμένη και δημοκρατικά λειτουργούσα σχολική τάξη, σχολική κοινότητα και 
κοινωνία (Ελευθεράκης, 2011). Όλα αυτά που προτείνονται από τα Αναλυτικά Προγράμματα 
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Σπουδών του ελληνικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, ή που δεν προτείνονται ξεκάθαρα μα 
εννοούνται, για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολείου, ενός δημοκρατικού μελισσιού, όπου 
θα χτίζονται προσωπικότητες δημοκρατικές και άρα με αυτό τον τρόπο κοινωνίες δημοκρατικές, θα 
πρέπει να ξεπεραστούν προβλήματα και να αρθεί ο εφησυχασμός των εκπαιδευτικών, των γονέων 
και ολόκληρης της κοινωνίας. 

Μερικά από αυτά τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις αναφέρονται πιο κάτω για παραπέρα 
προβληματισμό και έρευνα: 

α. τα συμφέροντα ορισμένων ατόμων και ομάδων 
β. έλλειψη ορθής εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, διότι 
πράγματι το πρότζεκτ είναι δύσκολη διαδικασία και χρειάζεται προηγούμενη 
προετοιμασία της ομάδας 
γ. βαριά σε ύλη και πολύ καθοδηγητικά-συγκεντρωτικά ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ όχι, βέβαια, 
τόσο πολύ στο νηπιαγωγείο. 
δ.  έλλειψη συντονισμού της εκπαίδευσης, σε στόχους, μεθόδους, τρόπους αξιολόγησης, σε 
όλα τα επίπεδα και σε όλες τις βαθμίδες (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, 
Εισαγωγικές εξετάσεις). 

Εν κατακλείδι, με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 
νηπιαγωγείο και τα Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων, η διδακτική πράξη 
στο νηπιαγωγείο είναι πιο ελεύθερα διαμορφώσιμη, καθότι διατυπώνονται οι στόχοι και 
προτείνονται δραστηριότητες όχι απαρέγκλητα εφαρμόσιμες. Παρ’ όλα αυτά, η συνήθεια και η 
παράδοση των παλαιών εκπαιδευτικών λειτουργιών (λανθασμένες κουλτούρες, σχολικές και 
κοινωνικές, προκαταλήψεις και παραδοσιακά βαρίδια, στρεβλώσεις, αγκυλώσεις, εμμονές) είναι 
τόσο καλά ριζωμένες, όπως: η γνωστική, αναπαραγωγική στόχευση (γνωσιοκεντρικό, 
απομνημονευτικό, στατικό και μικρής αυτενέργειας σχολείο, έλλειψη δημοκρατίας κ.λπ.) που 
δημιουργούν προβλήματα στα νέα προγράμματα σπουδών και παλινδρομήσεις. Όλα τα 
προηγούμενα, επειδή έχουν καλά καταγραφεί στη σκέψη και στη μνήμη των ανθρώπων 
θεωρούνται, τελικά, μια λογική αλλά και μια ασυνείδητη πρακτική που δεν αφήνει, εύκολα, τη νέα 
οπτική των νέων διαθεματικών Προγραμμάτων Σπουδών να κυριαρχήσει ούτε και στο 
νηπιαγωγείο. Σε μια βαθμίδα, που από την ιδιαίτερη φύση της, είναι περισσότερο ανοικτή στην νέα 
αυτή οπτική της διαθεματικότητας, μιας προσέγγισης της γνώσης που διευκολύνει την επίτευξη των 
γνωστικών, αλλά κυρίως των συναισθηματικών, κοινωνικών και πολιτικών στόχων του νέου, 
δημοκρατικού, διαπολιτισμικού, των ίσων ευκαιριών σχολείου, ενός σχολείου που θα μπορέσει 
τελικά να περιλάβει όλους τους μαθητές υπό τη σκέπη του και να τους δώσει τη γνώση, τις 
δεξιότητες, τις στάσεις και τις αξίες, τις οποίες προτείνει το νέο πρόγραμμα και που προσδοκά κάθε 
νοήμων και δημοκρατικά ευαίσθητος άνθρωπος. 
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στη στάση 

των μαθητών/τριών απέναντι σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού με την γνώμη τους για τον ρόλο 
των ενηλίκων (εκπαιδευτικών/ενήλικων μελών της οικογένειάς τους) απέναντι σε αντίστοιχα 
περιστατικά. Η συγκεκριμένη διερεύνηση ελέγχεται ανάλογα με το φύλο, τον τύπο οικογένειας και 
την συμμετοχή των μαθητών/τριών σε προγράμματα Αγωγής Υγείας. 
H έρευνα πραγματοποιήθηκε σε έξι σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Αττικής την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014, σε δείγμα 191 μαθητών/τριών που 
επιλέχθηκε μέσω τυχαίας δειγματοληψίας. Οι μαθητές/τριες απάντησαν σε μια αναθεωρημένη 
έκδοση του Ερωτηματολογίου Θύτη/Θύματος του Olweus, (Revised Οlweus Bully Victim 
Questionnaire – OBVQ) το οποίο έχει εφαρμοστεί διεθνώς σε μεγάλο αριθμό ερευνών και η όλη 
διαδικασία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά στην αίθουσα πληροφορικής του κάθε σχολείου.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στην ύπαρξη στατιστικά σημαντικής 
σχέσης ανάμεσα στο εάν έχει δεχθεί εκφοβισμό κάποιος μαθητής και στη γνώμη του για τη στάση 
των εκπαιδευτικών απέναντι σε αντίστοιχα περιστατικά εκφοβισμού. Επίσης παρατηρείται 
στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στη συμμετοχή μαθητών σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και 
στην γνώμη τους για τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού. Τα 
στοιχεία αυτά καταδεικνύουν πως η γνώμη των μαθητών/τριών για την στάση των ενηλίκων σε 
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού διαφοροποιείται ανάλογα με τα βιώματα των ίδιων των 
μαθητών. Αντίθετα, δράσεις που συμβάλουν στην μείωση της απόστασης μαθητών/εκπαιδευτικών 
όπως η συμμετοχή σε προγράμματα Αγωγής Υγείας επιδρούν θετικά στην εικόνα των 
μαθητών/τριών.

Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, προγράμματα Αγωγής Υγείας, ενήλικοι 

1 Εισαγωγή
Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την εκπαιδευτική 

κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον Farrington (1993) ο σχολικός εκφοβισμός έχει τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: α) φυσική, λεκτική ή ψυχολογική επίθεση ή προσβολή, β) πρόθεση να 
προκληθεί φόβος, ανησυχία ή πόνος στο θύμα, γ) ανισορροπία ισχύος μεταξύ δυνατότερου και 
αδύναμου παιδιού και δ) επαναλαμβάνεται από τα ίδια παιδιά για μεγάλη χρονική περίοδο.

Αντίθετα, δεν θεωρείται εκφοβισμός (Olweus, 1997) όταν: 
α) υπάρχει σύγκρουση μεταξύ ατόμων με την ίδια περίπου σωματική ή ψυχική δύναμη, 
β) γίνονται πειράγματα μεταξύ συνομήλικων ή 
γ) υπάρχει παιχνιδιάρικη ή φιλική διάθεση. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Το κάθε παιδί βέβαια δεν αντιλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο μια συμπεριφορά και ένα 
«πείραγμα» μπορεί να μετατραπεί σε εκφοβισμό, αν το παιδί νιώθει πως εκφοβίζεται (Olweus, 
2009). 

Στην παρούσα έρευνα θα ακολουθήσουμε την προσέγγιση του Olweus (1997) ο οποίος,
βασιζόμενος στα αποτελέσματα των ερευνών που έχει πραγματοποιήσει, χαρακτηρίζει ως 
συμπεριφορά εκφοβισμού που λαμβάνει χώρα στο σχολικό περιβάλλον : α) μια επιθετική ή εκ 
προθέσεως συμπεριφορά, β) που συμβαίνει «κατ' επανάληψη για κάποιο χρονικό διάστημα» και γ) 
χαρακτηρίζεται από μια «ανισορροπία στη δύναμη», μια «ασύμμετρη σχέση εξουσίας», όπου ο 
μαθητής δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Αναφορικά με τον ρόλο των μαθητών/τριών στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμοί οι 
Salmivalli et al. (1996) αναγνώρισαν έξι διαφορετικούς ρόλους: 

α) αυτούς που εκφοβίζουν/θύτες, 
β) αυτούς που δέχονται εκφοβισμό/θύματα, 
γ) τους συνηγόρους των μαθητών που εκφοβίζουν, 
δ) τους «παθητικούς συνηγόρους των μαθητών που εκφοβίζουν, 
ε) τους υπερασπιστές των μαθητών που εκφοβίζονται και 
στ) τους ανενεργούς που δεν εμπλέκονται άμεσα στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.
Αντίθετα, ο Olweus (2009) διακρίνει όσους συμμετέχουν σε περιστατικά εκφοβισμού σε:
α) αυτούς που εκφοβίζουν/θύτες, 
β) αυτούς που δέχονται εκφοβισμό/θύματα και 
γ) στους παρατηρητές. 
Στο πλαίσιο αυτό, ένας μαθητής θεωρείται πως έχει ασκήσει ή δεχθεί εκφοβισμό εφόσον 

έχουν λάβει χώρα οι αντίστοιχες πράξεις τουλάχιστον 2-3 φορές το μήνα τους τελευταίους δύο 
μήνες. 

Χρησιμοποιήσουμε στην παρούσα εργασία τους όρους ασκήσει/δεχθεί εκφοβισμό και 
αποφεύγουμε τους όρους θύτης/θύμα εκφοβισμού γιατί σκοπός μας είναι να χαρακτηρίσουμε μια 
κατάσταση και όχι πρόσωπα, κάτι που δεν ταιριάζει στην εκπαιδευτική κοινότητα (Κοκκέβη κ. 
συν., 2012. Χαμόγελο του Παιδιού, 2012. Ψάλτη και Κωνσταντίνου, 2007).

Τέλος, χρησιμοποιούμε τον όρο «εκφοβισμός» ως μετάφραση του όρου «bullying» 
δεδομένου πως η συγκεκριμένη μετάφραση υπάρχει στην πλειοψηφία των ερευνών με σχετική 
θεματολογία (Κατσιγιάννη, 2006. Κοκκέβη κ. συν., 2012. Τσιάντης, Ασημόπουλος, Χατζηπέμος, 
Σουμάκη, Διαρεμέ, & Γιαννακοπούλου. 2008. Χαμόγελο του Παιδιού, 2012. Ψάλτη & 
Κωνσταντίνου, 2007) 

H παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε έξι σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 επιχειρώντας να 
εμπλουτίσει την σχετική βιβλιογραφία. Παράλληλα, πρωτοτυπεί στον βαθμό που καταγράφει την 
στάση των μαθητών/τριών που παρακολουθούν προγράμματα Αγωγής Υγείας και φοιτούν σε 
σχολεία της Δυτικής Αττικής. Η εν λόγω Διεύθυνση καλύπτει μία περιοχή με ιδιαίτερα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα (Salvati & Mavrakis, 2014), ενώ το μαθητικό της 
δυναμικό ενσωματώνει και μεταφέρει το ιδιαίτερο αξιακό της υπόβαθρο στις σχολικές 
δραστηριότητες όπου συμμετέχει(Papavasileiou & Mavrakis, 2013). 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς και μαθητές δράσεις παρέμβασης 
όπως μέσω των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με σκοπό την προάσπιση, βελτίωση και προαγωγή 
της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας των μαθητών/τριών, αναπτύσσοντας την κριτική 
ικανότητα και αντίστοιχες δεξιότητες για τους μαθητές/τριες.  και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση 
του άμεσου κοινωνικού και φυσικό τους περιβάλλοντος (Στάππα Μουρτζίνη, 2010). Τα 
προγράμματα αυτά αποτελούν μια σημαντική κατηγορία των προγραμμάτων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων και χρονολογούνται ήδη από το 1992 στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας 
(Υ.Α Γ2/4867/28-8-1992 (ΦΕΚ 629 τ. Β΄/23-10-1992).



401

Το κάθε παιδί βέβαια δεν αντιλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο μια συμπεριφορά και ένα 
«πείραγμα» μπορεί να μετατραπεί σε εκφοβισμό, αν το παιδί νιώθει πως εκφοβίζεται (Olweus, 
2009). 

Στην παρούσα έρευνα θα ακολουθήσουμε την προσέγγιση του Olweus (1997) ο οποίος,
βασιζόμενος στα αποτελέσματα των ερευνών που έχει πραγματοποιήσει, χαρακτηρίζει ως 
συμπεριφορά εκφοβισμού που λαμβάνει χώρα στο σχολικό περιβάλλον : α) μια επιθετική ή εκ 
προθέσεως συμπεριφορά, β) που συμβαίνει «κατ' επανάληψη για κάποιο χρονικό διάστημα» και γ) 
χαρακτηρίζεται από μια «ανισορροπία στη δύναμη», μια «ασύμμετρη σχέση εξουσίας», όπου ο 
μαθητής δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Αναφορικά με τον ρόλο των μαθητών/τριών στα περιστατικά σχολικού εκφοβισμοί οι 
Salmivalli et al. (1996) αναγνώρισαν έξι διαφορετικούς ρόλους: 

α) αυτούς που εκφοβίζουν/θύτες, 
β) αυτούς που δέχονται εκφοβισμό/θύματα, 
γ) τους συνηγόρους των μαθητών που εκφοβίζουν, 
δ) τους «παθητικούς συνηγόρους των μαθητών που εκφοβίζουν, 
ε) τους υπερασπιστές των μαθητών που εκφοβίζονται και 
στ) τους ανενεργούς που δεν εμπλέκονται άμεσα στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.
Αντίθετα, ο Olweus (2009) διακρίνει όσους συμμετέχουν σε περιστατικά εκφοβισμού σε:
α) αυτούς που εκφοβίζουν/θύτες, 
β) αυτούς που δέχονται εκφοβισμό/θύματα και 
γ) στους παρατηρητές. 
Στο πλαίσιο αυτό, ένας μαθητής θεωρείται πως έχει ασκήσει ή δεχθεί εκφοβισμό εφόσον 

έχουν λάβει χώρα οι αντίστοιχες πράξεις τουλάχιστον 2-3 φορές το μήνα τους τελευταίους δύο 
μήνες. 

Χρησιμοποιήσουμε στην παρούσα εργασία τους όρους ασκήσει/δεχθεί εκφοβισμό και 
αποφεύγουμε τους όρους θύτης/θύμα εκφοβισμού γιατί σκοπός μας είναι να χαρακτηρίσουμε μια 
κατάσταση και όχι πρόσωπα, κάτι που δεν ταιριάζει στην εκπαιδευτική κοινότητα (Κοκκέβη κ. 
συν., 2012. Χαμόγελο του Παιδιού, 2012. Ψάλτη και Κωνσταντίνου, 2007).

Τέλος, χρησιμοποιούμε τον όρο «εκφοβισμός» ως μετάφραση του όρου «bullying» 
δεδομένου πως η συγκεκριμένη μετάφραση υπάρχει στην πλειοψηφία των ερευνών με σχετική 
θεματολογία (Κατσιγιάννη, 2006. Κοκκέβη κ. συν., 2012. Τσιάντης, Ασημόπουλος, Χατζηπέμος, 
Σουμάκη, Διαρεμέ, & Γιαννακοπούλου. 2008. Χαμόγελο του Παιδιού, 2012. Ψάλτη & 
Κωνσταντίνου, 2007) 

H παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε έξι σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 επιχειρώντας να 
εμπλουτίσει την σχετική βιβλιογραφία. Παράλληλα, πρωτοτυπεί στον βαθμό που καταγράφει την 
στάση των μαθητών/τριών που παρακολουθούν προγράμματα Αγωγής Υγείας και φοιτούν σε 
σχολεία της Δυτικής Αττικής. Η εν λόγω Διεύθυνση καλύπτει μία περιοχή με ιδιαίτερα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα (Salvati & Mavrakis, 2014), ενώ το μαθητικό της 
δυναμικό ενσωματώνει και μεταφέρει το ιδιαίτερο αξιακό της υπόβαθρο στις σχολικές 
δραστηριότητες όπου συμμετέχει(Papavasileiou & Mavrakis, 2013). 

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς και μαθητές δράσεις παρέμβασης 
όπως μέσω των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με σκοπό την προάσπιση, βελτίωση και προαγωγή 
της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας των μαθητών/τριών, αναπτύσσοντας την κριτική 
ικανότητα και αντίστοιχες δεξιότητες για τους μαθητές/τριες.  και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση 
του άμεσου κοινωνικού και φυσικό τους περιβάλλοντος (Στάππα Μουρτζίνη, 2010). Τα 
προγράμματα αυτά αποτελούν μια σημαντική κατηγορία των προγραμμάτων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων και χρονολογούνται ήδη από το 1992 στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας 
(Υ.Α Γ2/4867/28-8-1992 (ΦΕΚ 629 τ. Β΄/23-10-1992).

2 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα

2.1 Σκοπός
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στην στάση 

των μαθητών/τριών απέναντι σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού με την γνώμη τους για τον ρόλο 
των ενηλίκων (εκπαιδευτικών/ενήλικων μελών της οικογένειάς τους) απέναντι σε αντίστοιχα 
περιστατικά. Η συγκεκριμένη συσχέτιση ελέγχεται ως προς το φύλο, τη βαθμίδα εκπαίδευσης, τον 
τύπο οικογένειας και το εάν οι μαθητές συμμετέχουν σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. 

2.2. Ερευνητικά ερωτήματα
Στο πλαίσιο αυτό θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιά είναι η στάση των μαθητών/τριων απέναντι σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού; 
2. Ποιά είναι η γνώμη των μαθητών/τριων για τον ρόλο των ενηλίκων απέναντι σε περιστατικά 

σχολικού εκφοβισμού; 
3. Συσχετίζεται η στάση των μαθητών/τριών απέναντι σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού με 

την γνώμη τους για τη στάση των ενηλίκων (εκπαιδευτικών/ενήλικων μελών της οικογένειάς 
τους) απέναντι σε αντίστοιχα περιστατικά; 

4. Συσχετίζεται η στάση των μαθητών/τριών απέναντι σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού με το 
φύλο, την βαθμίδα εκπαίδευσης, τον τύπο οικογένειας και την συμμετοχή τους σε 
προγράμματα Αγωγής Υγείας; 

3. Μέθοδος

3.1. Εγκυρότητα και αξιοπιστία ερευνητικής διαδικασίας
Ο ερευνητικός σχεδιασμός της παρούσας έρευνας ακολουθεί αντίστοιχα μια σειρά από 

παραδοχές. Ειδικότερα: 
α) η ύπαρξη δειγματοληπτικής έρευνας μέσω δομημένου ερωτηματολογίου υποδηλώνει πως 

είναι ζητούμενο η εμπειρική εγκυρότητα (Κυριαζή, 1998) εφόσον οι μαθητές εξετάζονται ως 
φορείς μετρήσιμων χαρακτηριστικών και καταγράφονται οι στάσεις τους και όχι οι ενέργειές τους. 
Με τον τρόπο αυτό το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού θεωρείται ως σταθερό και μη-
μεταβαλλόμενο. 

Αντίθετα, θα ήταν χρήσιμος ο συνδυασμός με άλλες μεθόδους όπως η ποιοτική έρευνα. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε την ύπαρξη διαφορετικών αποτελεσμάτων σε ερευνητικό σχεδιασμό που 
περιελάμβανε παρατήρηση και ερωτηματολόγιο (Black & Jackson, 2007). 

β) Το γεγονός πως το ερωτηματολόγιο είναι online σημαίνει μικρή κοινωνική διαντίδραση με 
τους ερωτώμενους και συνακόλουθα ελαχιστοποιείται η όποια επιρροή του ερευνητή. Παράλληλα 
όμως θα πρέπει να επισημανθεί η ύπαρξη διαφορετικών εκπαιδευτικών στο ρόλο του ερευνητή με 
τους οποίους μάλιστα οι ερωτώμενοι έχουν διακριτές κοινωνικές διαντιδράσεις (Κυριαζή, 1998) 
λόγω της σχέσης καθηγητή-μαθητή. 

γ) η συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών που υλοποιούν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 
υποδηλώνει εκ των προτέρων μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα.

δ) θα πρέπει να διευκρινιστεί πως αναφερόμαστε στον τρόπο που βλέπουν οι μαθητές τον 
σχολικό εκφοβισμό, δεν σημαίνει πως αυτή είναι η πραγματικότητα. 

3.2. Διαδικασία συλλογής δεδομένων
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε online ερωτηματολόγιο με σκοπό να 

ελαχιστοποιηθεί το κόστος υλοποίησης και ο χρόνος συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων. Η 
συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου όπου 
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υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αρχικά επισημάνθηκε στους συμμετέχοντες η εμπιστευτικότητα 
της διαδικασίας. Ιδιαίτερη προσοχή επίσης δόθηκε ώστε να μην απαντήσει κάποιος μαθητής δύο 
φορές το ερωτηματολόγιο. Τέλος, μέσω της χρονοσήμανσης των απαντήσεων ελέγχθηκε εάν η 
διαδικασία έλαβε χώρα εντός του σχολικού ωραρίου. 

3.3. Δείγμα
Η διαδικασία διερεύνησης της συσχέτισης μεταβλητών απαιτεί την χρήση ποσοτικής 

ερευνητικής μεθόδου (Creswell, 2011). Για την επιλογή του δείγματός μας χρησιμοποιήσαμε την 
μέθοδο του διαθέσιμου δείγματος όσον αφορά τα σχολεία που συμμετείχαν και απλή τυχαία 
δειγματοληψία για τα σχολικά τμήματα. 

Αναγνωρίζουμε πως σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία για την πραγματοποίηση 
αντίστοιχων ερευνών επιλέγεται ως καταλληλότερη η μέθοδος της κοορτής (Kyriakides, Kaloyirou, 
& Lindsay, 2006. Olweus 1997, 2005) αν και απαιτεί πολύ μεγαλύτερο κόστος και μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα υλοποίησης. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 191 μαθητές/τριες  6 σχολείων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής 
Αττικής οι οποίοι απάντησαν σε ένα online αυτο-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο. Το 47% των 
συμμετεχόντων είναι αγόρια και το 53% κορίτσια που φοιτούν σε Γυμνάσιο (33,5%), σε Γενικό 
Λύκειο (55,5%) και σε ΕΠΑΛ (10,5%). Επίσης το 39% των μαθητών/τριων συμμετείχαν σε 
πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και το 61% δεν συμμετείχαν. 

3.4. Εργαλείο συλλογής δεδομένων
Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήσαμε ερωτηματολόγιο βασισμένο στην 

αναθεωρημένη έκδοση του Ερωτηματολογίου Θύτη/Θύματος του Olweus. Το συγκεκριμένο 
ερωτηματολόγιο έχει εφαρμοστεί διεθνώς σε μεγάλο αριθμό ερευνών (Bauer, Lozano & Rivara 
2007. Black & Jackson, 2007. Gollwitzer, Eisenbach, Atria, Strohmeier, & Banse, 2006.
Κατσιγιάννη, 2006. και Olweus,1997, 2005) και η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του έχει αποδειχθεί 
αντίστοιχα πολλές φορές (Bauer et al., 2007. Black & Jackson, 2007. Kyriakides et al., 2006. 
Olweus 1997, 2005). 

Η δομή του ερωτηματολογίου βασίζεται στην αναθεωρημένη έκδοση του Ερωτηματολογίου 
Θύτη / Θύματος του Olweus, (revised Οlweus Bully Victim Questionnaire – OBVQ) το οποίο 
μεταφράστηκε και τροποποιήθηκε ώστε να καλύπτονται καλύτερα ο σκοπός και τα δεδομένα της 
συγκεκριμένης εργασίας. 

Επίσης έγινε πιλοτική έρευνα και το ερωτηματολόγιο ελέχθηκε σε ένα τμήμα Α΄ τάξης 
Γυμνασίου με σκοπό να εντοπιστούν προβλήματα υλοποίησης ή δυσκολίες κατανόησης από την 
πλευρά των μαθητών/τριών χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα. 

To ερωτηματολόγιο αποτελείται από 25 ερωτήσεις κλειστού τύπου, κάτι που επιτρέπει την 
συλλογή πλήθους δεδομένων σε μικρό χρονικό διάστημα (Cohen & Manion, 1994). Στην αρχή του 
ερωτηματολογίου προηγείται ένα εισαγωγικό σημείωμα όπου δίνονται απαραίτητες πληροφορίες 
στο/η μαθητή/τρια και ορίζεται η έννοια του σχολικού εκφοβισμού από την πλευρά του μαθητή που 
έχει δεχθεί εκφοβισμό. Επίσης επισημαίνεται τι δεν θεωρείται εκφοβισμός, το πόσο σημαντική 
είναι η ειλικρινής συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και η ανωνυμία που υφίσταται αναφορικά με 
τις απαντήσεις. 

3.5. Μέθοδος Ανάλυσης Δεδομένων
Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο για τις 

κοινωνικές επιστήμες SPSS έκδοση 21. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε : α) σχετικές συχνότητες 
και ποσοστά , β) έλεγχος χ2 σημαντικότητας για την διερεύνηση σχέσεων ανάμεσα σε μεταβλητές, 



403

γ) έλεγχος αξιοπιστίας, συντελεστής συνάφειας (Cronbach’s alpha) για συγκεκριμένες μεταβλητές. 
Επίσης χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα EXCEL για τις γραφικές παραστάσεις. Θα πρέπει να 
είμαστε επιφυλακτικοί χρησιμοποιώντας τους όρους ανεξάρτητη και εξαρτημένη μεταβλητή 
εφόσον σκοπός μας είναι κυρίως η ανακάλυψη της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών και όχι μια 
ανάλυση αιτίου – αιτιατού (Creswell, 2011). 

4. Αποτελέσματα
Λόγω της φύσης των μεταβλητών που μελετήσαμε και του σχετικά μικρού τελικού δείγματος 

των μαθητών/τριών που έχουν δεχθεί ή ασκήσει εκφοβισμό μπορεί να υποστηριχθεί στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση μόνο σε λίγες περιπτώσεις γιατί  πολλές φορές υπάρχει μικρός αριθμός 
παρατηρήσεων (λιγότερες από 5) ακόμα και όταν πραγματοποιείται επανακωδικοποίηση των 
δεδομένων. Γι αυτό παρακάτω αναφέρουμε μόνο τις συσχετίσεις που έχουν επιστημονικό 
ενδιαφέρον. 

4.1. Στάσεις των μαθητών/τριών απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού
Αρχικά ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις 

σχετικά με το εάν έχουν δεχθεί σχολικό εκφοβισμό, πόσο συχνά έχει συμβεί, πόσοι μαθητές τους 
έχουν εκφοβίσει, με ποιο τρόπο και που έλαβε χώρα αυτό το περιστατικό. Ένα 11,5% των μαθητών 
δήλωσε πως έχει δεχθεί εκφοβισμό στο σχολείο τους τελευταίους δύο μήνες (6,3% μια ή δύο 
φορές, 2,1% περίπου μια φορά την εβδομάδα και 2,6% πολλές φορές την εβδομάδα). Επίσης το 
13% των μαθητών δηλώνουν πως έχουν ασκήσει εκφοβισμό τους τελευταίους δύο μήνες, 
Ειδικότερα, το 8,4% δηλώνει πως έχει συμβεί μια-δύο φορές, τo 2,6% 2-3 φορές τον μήνα και 2% 
αθροιστικά μια φορά τον μήνα ή και παραπάνω

Έχει ενδιαφέρον πως το 68% των μαθητών που μένουν σε εκτεταμένη οικογένεια (γονείς, 
αδέλφια, παππούδες) όταν βλέπει ένα περιστατικό εκφοβισμού λυπάται και θέλει να βοηθήσει ενώ 
αντίθετα αυτό συμβαίνει μόνο για το 45,5% των μαθητών που ζουν σε μονογονεική οικογένεια. 

Αναφορικά με το εάν έχουν μιλήσει σε κάποιον σε περίπτωση εκφοβισμού τους τελευταίους 
2 μήνες, το 3,2% των μαθητών δηλώνει πως έχει δεχθεί εκφοβισμό και δεν έχει μιλήσει σε 
κανέναν. Για τους μαθητές που έχουν δεχθεί εκφοβισμό και έχουν μιλήσει σε γονείς, καθηγητές και 
φίλους τα ποσοστά αντίστοιχα είναι 2,1%, 2.1% και 1,6%. 

Στην πλειοψηφία τους οι μαθητές/τριες απέναντι στα άτομα που δέχονται εκφοβισμό 
λυπούνται και θέλουν να βοηθήσουν (62%) ή μόνο λυπούνται (26%). Αντίθετα το 7% και 5% των 
μαθητών δηλώνει αντίστοιχα πως δεν αισθάνεται κάτι ιδιαίτερο ή του/της αξίζει. 
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Είναι πιθανό να 
του/της αξίζει

5%

Δεν αισθάνομαι κάτι 
ιδιαίτερα

7%

Λυπάμαι γι αυτόν ή 
αυτή
26%

Λυπάμαι και θέλω να 
βοηθήσω

62%

Σχήμα 1. Τι σκέφτεσαι ή αισθάνεσαι συνήθως, όταν βλέπεις μία συμμαθήτρια ή ένα συμμαθητή σου να εκφοβίζεται; 

4.2. Ο ρόλος των ενηλίκων απέναντι σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις των μαθητών αναφορικά με το ρόλο των ενήλικων 

(εκπαιδευτικοί ή μέλη της οικογένειας τους) απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού όπου το 17% 
των μαθητών/τριών δηλώνει πως «σχεδόν ποτέ» οι εκπαιδευτικοί δεν προσπαθούν να σταματήσουν 
περιστατικά εκφοβισμού. Αντίστοιχα, «καμιά φορά» δηλώνει το 16% των μαθητών/τριών, «μερικές 
φορές» το 25%, «συχνά» το 22% και «σχεδόν πάντα» το 20%. 

Πόσο συχνά οι καθηγητές σου προσπαθούν να σταματήσουν 
περιστατικά εκφοβισμού στο σχολείο;

Καμιά φορά 
16%

Μερικές φορές   
25%

Συχνά 
22%

Σχεδόν πάντα  
20%

Σχεδόν ποτέ 
17%

Σχήμα 2. Πόσο συχνά οι καθηγητές σου προσπαθούν να σταματήσουν περιστατικά εκφοβισμού στο σχολείο;

Με παρόμοιο τρόπο βέβαια αξιολογούν οι μαθητές/τριες και την στάση των συμμαθητών 
τους απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού, όπου το 52% θεωρεί είτε σχεδόν κανείς (26%) είτε μόνο 
καμιά φορά (26%) οι συμμαθητές τους προσπαθούν να σταματήσουν αντίστοιχα περιστατικά 
εκφοβισμού. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης πως το 10,5% των μαθητών/τριών δηλώνουν πως έχουν 
εκφοβίσει συμμαθητές τους και δεν τους έχει μιλήσει κάποιος εκπαιδευτικός. Ουσιαστικά, το 80% 
των μαθητών (20 περιπτώσεις) που έχουν εκφοβίσει συμμαθητές τους δηλώνουν πως δεν τους έχει 
μιλήσει κάποιος καθηγητής τους ενώ μόνο σε μικρό αριθμό περιπτώσεων, οι μαθητές μίλησαν σε 
καθηγητές τους είτε μόνο μια φορά (3 περιπτώσεις, 12%) ή αρκετές φορές (2 περιπτώσεις, 8%). 

Η γνώμη των μαθητών που έχουν ασκήσει εκφοβισμό για την 
στάση των εκπαιδευτικών 

Ναι, μου έχουν 
μιλήσει αρκετές 

φορές
8%

Ναι, μου έχει μιλήσει 
μια φορά

12%

Όχι, δεν μου έχει 
μιλήσει κάποιος 

καθηγητής
80%

Σχήμα 3. Η γνώμη των μαθητών που έχουν ασκήσει εκφοβισμό για την στάση των εκπαιδευτικών 

Αντίστοιχα, το 57,7% των μαθητών/τριών που έχουν εκφοβίσει συμμαθητές τους δηλώνουν 
πως δεν τους έχει μιλήσει κάποιο ενήλικο μέλος της οικογένειάς τους και το 30,8% πως τους έχουν 
μιλήσει μόνο μια φορά 
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Όχι, δεν μου έχει 
μιλήσει κάποιος 
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Όσον αφορά το φύλο, ένα μεγαλύτερο ποσοστό αγοριών (17%) έχει ασκήσει εκφοβισμό και 
θεωρεί (12%) πως οι καθηγητές τους δεν τους έχουν μιλήσει σε σχέση με τα κορίτσια όπου τα 
αντίστοιχα ποσοστά είναι 10% και 9% αντίστοιχα. 

Παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο εάν έχει δεχθεί εκφοβισμό κάποιος 
μαθητής και στην γνώμη που έχει για την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε περιστατικά 
εκφοβισμού, Χ2 (4, Ν=191) = 13,68, p=0,008. 

Όπως παρατηρούμε το 36,7% των μαθητών που έχουν δεχθεί εκφοβισμό (13% για όσους δεν 
έχουν δεχτεί) θεωρούν πως οι καθηγητές τους Σχεδόν Ποτέ δεν προσπαθούν να σταματήσουν 
περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Αντίθετα το 23% και 18,6 % των μαθητών που δεν έχουν 
δεχθεί εκφοβισμό θεωρούν πως οι καθηγητές τους «συχνά» ή «καμιά φορά» προσπαθούν να 
σταματήσουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού (για τους μαθητές που έχουν δεχθεί εκφοβισμό τα 
αντίστοιχα ποσοστά είναι 13% για «συχνά» και 3% για «καμιά φορά»). 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πως το 27,3% των μαθητών που δηλώνουν βέβαιοι πως δεν θα 
είχαν επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε συμμαθητές τους (απαντούν φυσικά και όχι ή όχι) 
θεωρούν πως οι καθηγητές τους «σχεδόν ποτέ» δεν παρεμβαίνουν σε περιστατικά εκφοβισμού. 
Αντίθετα μόνο το 12,5% και 10% των μαθητών που είναι βέβαιοι πως θα είχαν επιθετική 
συμπεριφορά απέναντι σε συμμαθητές τους (απαντούν αντίστοιχα «ίσως ναι» και «ναι») θεωρούν 
πως οι καθηγητές τους «σχεδόν ποτέ» δεν παρεμβαίνουν σε περιστατικά εκφοβισμού. 
Παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές (ενδεχόμενη άσκηση 
επιθετικής συμπεριφοράς και γνώμη των μαθητών για την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε 
περιστατικά εκφοβισμού) χ2 (10, Ν=191) = 19,066, p=0,039.

4.3. Σχολικός εκφοβισμός και συμμετοχή σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 
Αναμφίβολα, όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας έχουν ασκήσει εκφοβισμό σε 

μικρότερο ποσοστό (9,5%) σε σχέση με όσους μαθητές δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα Αγωγής 
Υγείας (15,5%). Μάλιστα, μόνο το 6,8% όσων συμμετέχουν σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας έχουν 
ασκήσει εκφοβισμό θεωρούν πως δεν τους έχει μιλήσει κάποιος καθηγητή τους, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για όσους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας είναι 12,5% 

Αντίθετα, έχει δεχτεί εκφοβισμό το 13,5% των μαθητών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
Αγωγής Υγείας και το 7% όσων δεν συμμετείχαν σε αντίστοιχο πρόγραμμα. Επίσης, αν και 
παρατηρείται μικρός αριθμός περιπτώσεων, μόνο το 1,5% όσων συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
Αγωγής Υγείας προτιμούν να μιλήσουν στους γονείς τους επειδή έχουν δεχθεί εκφοβισμό και το 
υπόλοιπο 12% είτε να μιλήσει στους καθηγητές του (4%), είτε να μην μιλήσει σε κανέναν (4%), 
είτε να μιλήσει σε φίλους ή αδέλφια. Αντίθετα όσοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα Αγωγής 
Υγείας και έχουν δεχθεί εκφοβισμό επιλέγουν ως τελευταία επιλογή (μόνο 1%) να μιλήσουν σε 
καθηγητή τους. 

Έχει επίσης ενδιαφέρον πως από τους μαθητές που δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα Αγωγής 
Υγείας ένα μεγάλο ποσοστό (σχεδόν 39% συνολικά), θεωρούν πως οι καθηγητές  «σχεδόν ποτέ» ή
«καμιά φορά» (18,8% και 19,7% αντίστοιχα) προσπαθούν να σταματήσουν περιστατικά σχολικού 
εκφοβισμού. Αντίθετα για τους μαθητές που συμμετέχουν σε προγράμματα Αγωγής Υγείας το
24,3% συνολικά θεωρεί πως οι καθηγητές τους «σχεδόν ποτέ» (13,5%) ή «καμιά φορά» (10,8%)
προσπαθούν να σταματήσουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Με άλλα λόγια, θετική στάση 
απέναντι στην πιθανότητα παρέμβασης των εκπαιδευτικών έχει το 75,7% όσων μαθητών/τριών 
συμμετέχουν σε προγράμματα Αγωγής Υγείας (32,4% μερικές φορές, 28,4% συχνά και 14,9% 
σχεδόν πάντα).
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24,3% συνολικά θεωρεί πως οι καθηγητές τους «σχεδόν ποτέ» (13,5%) ή «καμιά φορά» (10,8%)
προσπαθούν να σταματήσουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Με άλλα λόγια, θετική στάση 
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Σχήμα 5. Η γνώμη των μαθητών/τριών για την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού 
ανάλογα με την συμμετοχή τους σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Συνολικά παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο εάν συμμετέχουν κάποιοι 
μαθητές σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και την γνώμη που έχουν για την στάση των εκπαιδευτικών 
απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού, χ2 (4, Ν=191) = 8,6, p=0,071. 

5. Συμπεράσματα - Προτάσεις
Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού σύμφωνα με την 

άποψη των μαθητών. Ιδιαίτερα προσεγγίσαμε την γνώμη των μαθητών/τριών για τον ρόλο των 
ενηλίκων (εκπαιδευτικών ή ενήλικων μελών της οικογένειάς τους) απέναντι σε περιστατικά 
σχολικού εκφοβισμού καθώς και τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται από την συμμετοχή σε 
προγράμματα Αγωγής Υγείας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, οι μαθητέςτριες που έχουν δεχθεί εκφοβισμό στο σχολικό 
περιβάλλον ή θεωρούν πιθανό να ασκήσουν επιθετική συμπεριφορά έχουν συγκριτικά 
αρνητικότερη στάση απέναντι στους ενηλίκους και ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς και στην 
πιθανότητα παρέμβασης των τελευταίων απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού. Αντίθετα, όταν οι 
μαθητές συμμετέχουν σε προγράμματα Αγωγής Υγείας η γνώμη τους για τον ρόλο των 
εκπαιδευτικών είναι συγρκρητικά θετικότερη. Ειδικότερα, παρατηρείται στατιστικά σημαντική 
σχέση ανάμεσα στο εάν έχει δεχθεί εκφοβισμό κάποιος μαθητής και στην γνώμη που έχει για την 
στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού, χ2 (4, Ν=191) = 13,68, p=0,008. 
Επίσης παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στη συμμετοχή των μαθητών σε 
πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και την γνώμη τους για τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε 
περιστατικά εκφοβισμού, χ2 (4, Ν=191) = 8,6, p=0,071. 

Από τα αποτελέσματα αυτά συνάγεται πως οι μαθητές/τριες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία
στην αντιμετώπιση των περιστατικών εκφοβισμού τόσο από τους συμμαθητές τους όσο και από 
τους ενηλίκους (εκπαιδευτικούς ή ενήλικα μέλη της οικογένειας). Ιδιαίτερα, η στάση των 
μαθητών/τριών απέναντι στους ενηλίκους δεν μπορεί να θεωρηθεί per se αλλά συνάρτηση 
παραγόντων όπως εάν ο μαθητής έχει δεχθεί  εκφοβισμό ή εάν συμμετέχει σε πρόγραμμα Αγωγή 
Υγείας. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν την ανάγκη ενδυνάμωσης των σχέσεων που δομούν οι 
μαθητές/τριες με τους εκπαιδευτικούς και τα ενήλικα μέλη της οικογένειάς τους. Αυτό θα 
μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση σχετικών δράσεων που θα μειώνουν την μεταξύ 
τους απόσταση και την ενδυνάμωση αντίστοιχων δομών. Ενδεικτικά, αναφέρονται σε επίπεδο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η ενίσχυση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και 
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ειδικότερα των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, η συχνότερη επικοινωνία εκπαιδευτικών-γονέων-
μαθητών και η ενίσχυση διδακτικών μεθόδων που προάγουν την βιωματική και την συνεργατική 
μάθηση.

Τα ανωτέρω δεδομένα εκφράζουν αποκλειστικά τις στάσεις των μαθητών/τριών. Μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος απαιτεί βέβαια να καταγραφούν και οι στάσεις των ίδιων 
των εκπαιδευτικών ή των ενηλίκων μελών μιας οικογένειας απέναντι σε περιστατικά εκφοβισμού. 
Επίσης ουσιαστικές πληροφορίες θα μπορούσαν να δώσουν προσωπικές συνεντεύξεις με τους 
μαθητές/τριες που έχουν δεχθεί εκφοβισμό στο πλαίσιο ποιοτικών ερευνών (Creswell, 2011). Τα 
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Περίληψη 

Οι σημερινές συνθήκες της «Κοινωνίας Της Γνώσης Και Της Πληροφορίας» 

δημιουργούν την ανάγκη καλά σχεδιασμένων δράσεων επιμόρφωσης, προκειμένου να 

αποκτήσουμε την ικανότητα και τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούμε στις 

συνεχώς μεταβαλλόμενες σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 

εκπαίδευση μέσα από τις τέχνες αποτελεί τη σύγχρονη τάση που αναπτύσσεται στο 

πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η 

διαδικασία αυτή κρίνεται εξίσου σημαντική, όπως οι διάφορες γνωστές τεχνικές που 

χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα, καθώς βοηθά στην ανάπτυξη της  δημιουργικότητας 

και της κριτικής σκέψης των εκπαιδευόμενων μέσα από τη συστηματική παρατήρηση 

έργων κάθε είδους τέχνης. 

Τον τελευταίο καιρό η αξιοποίηση των τεχνών για μαθησιακούς σκοπούς 

εφαρμόζεται σε πολλές ομάδες εκπαιδευομένων της τυπικής εκπαίδευσης και 

ιδιαίτερα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, η 

εκπαίδευση μέσα από κάθε μορφή τέχνης (ζωγραφική, ποίηση, λογοτεχνία, 

κινηματογράφο, κ.α.) δημιουργεί προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης καθώς 

αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και τη φαντασία των 

εκπαιδευόμενων. Μαθαίνοντας οι εκπαιδευτικοί πως να χρησιμοποιούν την τέχνη 

στην εκπαίδευση συμβάλλουν στην καλλιέργεια της αντίληψης ότι ο πολιτισμός με 

τις διάφορες μορφές του δεν είναι αποκλεισμένος από την καθημερινή εκπαιδευτική 

πρακτική, αλλά αντίθετα γίνεται μέρος της μαθησιακής διεργασίας και συντελεί, μαζί 

με άλλους παράγοντες, στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

εκπαιδευομένων. Συνεπώς, η επαφή με την τέχνη λειτουργεί σαν ένα πεδίο όπου 

καλλιεργείται ένας τρόπος σκέψης που εναντιώνεται στις αλλοτριωτικές νόρμες της 
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κοινωνικής καθημερινότητας. Προσφέρει κριτήρια που μας βοηθούν να 

απεγκλωβιζόμαστε από τις κυρίαρχες νόρμες και να αμφισβητούμε τις παραδοχές που 

είναι εγκαθιδρυμένες στις κοινωνικές και παραγωγικές σχέσεις. 

Τα έργα τέχνης, από τη μία, δεν έχουν απλώς φυσική υπόσταση αλλά 

διαποτίζονται με τη φαντασιακή διάσταση που τους προσδίδει ο καλλιτέχνης. Από 

την άλλη, για να κατανοούμε τα νοήματά τους χρειάζεται με τη σειρά μας να 

επιστρατεύουμε στο έπακρο τη δική μας φαντασία. Τα σημαντικά έργα τέχνης 

χαρακτηρίζονται από την αντισυμβατική υφή τους. Η δομή και το περιεχόμενο τους 

διαφέρουν από το σύνηθες, καθώς μας εισάγουν σε αναζητήσεις στις οποίες δεν 

είμαστε μαθημένοι. Η συμβολή της αισθητικής εμπειρίας, που αποκτούμε μέσα από 

την επαφή με την τέχνη, στην ανάπτυξη του στοχασμού και του κριτικού στοχασμού 

έχει διερευνηθεί στο πλαίσιο αρκετών επιστημονικών πεδίων. Η αισθητική εμπειρία 

προσφέρει τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε πλήθος συμβόλων μέσω των οποίων 

γίνεται δυνατή η έκφραση ολιστικών και λεπτοφυών νοημάτων, η σκιαγράφηση 

συναισθηματικών καταστάσεων και, γενικά, η έκφραση διαφόρων όψεων της 

πραγματικότητας, που βοηθάει να συνειδητοποιείται ότι δεν μπορεί να γίνεται εύκολα 

κατανοητό μέσω των ορθολογικών επιχειρημάτων. Στόχος της εισήγησής μας είναι οι 

συμμετέχοντες να μπορέσουν αναγνωρίσουν τα βασικά έργα τέχνης και πως, μέσα 

από την αισθητική εμπειρία επηρεάζεται ολόκληρη η εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επίσης, να ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιώντας έργα τέχνης 

στη διδασκαλία, ως μια εναλλακτική πρόταση και ταυτόχρονα να εξοικειωθούν με 

αυτή.

Η αισθητική εμπειρία

Πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε τον εκπαιδευτικό ρόλο της αισθητικής εμπειρίας 

θα ήταν καλό να της δώσουμε έναν ορισμό. Ο Κόκκος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «ως  

αισθητική εμπειρία νοούμε τη συστηματική παρατήρηση και κριτική ανάλυση έργων τέχνης». 

Η συμβολή της αισθητικής εμπειρίας στην ανάπτυξη του στοχασμού και ιδιαίτερα του 

κριτικού στοχασμού έχει διερευνηθεί στο πλαίσιο αρκετών επιστημονικών πεδίων. Ένα 

από τα πεδία, είναι και αυτό της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η αισθητική εμπειρία ως πράξη, 

προσφέρει στον αποδέκτη τη δυνατότητα να οργανώνει τις γνωστικές του ικανότητες με 
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Για να βιώσει όμως ο άνθρωπος μια αισθητική θεωρία, θα πρέπει 

προηγουμένως να έχει αναπτύξει πλήρως και να έχει προβεί σε εντατική χρήση της 

ικανότητάς του να κατανοεί τα μηνύματα που δέχεται. Η αισθητική εμπειρία, ως 

εμπειρία γνωσιακή, είναι εμποτισμένη με συμβολικά χαρακτηριστικά. Η τέχνη από 

την πλευρά της χρησιμοποιεί σύμβολα για να δώσει ώθηση στον θεατή να 

ανακαλύψει τη γνώση, μέσα από μια διαδικασία κατανόησης και αποκωδικοποίησης. 

Επιπρόσθετα, ο τρόπος με τον οποίο αναγιγνώσκουμε ένα σύμβολο και η γνώση που 

εισπράττουμε από αυτή την ανάγνωση ποικίλλει (http://artmag.gr/articles/art-

thinking/item/2013-aesthetic-experience-and-knowledge). 

Τα τελευταία χρόνια η αισθητική εμπειρία, μέσα από έρευνες στα πεδία της 

Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, θεωρείται από πολλούς μελετητές, όπως ο 

Gardner, ένα σημαντικό κομμάτι της γνωστικής ανάπτυξης. Στην ανάπτυξη μιας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, η αισθητική εμπειρία που προσφέρεται μέσω της 

παρατήρησης ενός έργου τέχνης, αναπτύσσει πολλαπλά είδη νοημοσύνης και 

διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Ο Κόκκος τονίζει πως για να 

ενδυναμωθεί η νοημοσύνη χρειάζεται διευρυμένη χρήση συμβόλων, κάτι που η 

αισθητική εμπειρία το προσφέρει στους εκπαιδευόμενους, καθώς δίνει τη δυνατότητα  

να επεξεργάζονται πλήθος συμβόλων (Κόκκος, 2011, σ.73).

Πολλοί μελετητές ακολούθησαν το παράδειγμα του Gardner αναπτύσσοντας 

δημιουργικές εκπαιδευτικές τεχνικές, οι οποίες επιτρέπουν την άντληση νοήματος 

μέσα από τα έργα τέχνης και την συνεχή παρακολούθηση τους. Ομάδα στοχαστών

από το Palo Alto της Καλιφόρνιας μελέτησαν την ανθρώπινη επικοινωνία, 

βασισμένοι σε έρευνες της ανατομίας και νευροφυσιολογίας που αποδεικνύουν ότι 

ένας άνθρωπος για να σκεφτεί ολοκληρωμένα χρειάζεται ισότιμη και 

αλληλοσυμπληρωμένη λειτουργία των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Συνέπεια 

του συνδυασμού λειτουργίας των δύο ημισφαιρίων είναι η ανάπτυξη 

μετασχηματισμού, στοιχείο απαραίτητο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η επαφή με 

τα έργα τέχνης, τα οποία περιέχουν τεράστιο πλούτο στοιχείων συντελεί στην 

μετασχηματιστική διεργασία, ενεργοποιώντας μέρος του ανθρώπινου εγκεφάλου 

δίνοντας ώθηση στη διεργασία της μάθησης (Κόκκος, 2011, σ.73-74).

Στις αρχές του 20ου αιώνα ο John Dewey στο έργο του “Η Τέχνη ως 

Εμπειρία” ισχυρίστηκε ότι η αισθητική εμπειρία αποτελεί το κατεξοχήν μέσο για την 
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ανάπτυξη της φαντασίας, την οποία θεώρησε σαν το θεμελιώδες στοιχείο της 

διεργασίας της μάθησης. Θεωρούσε ότι τα έργα τέχνης δεν έχουν απλώς φυσική 

υπόσταση, αλλά διαποτίζονται με τη φαντασιακή διάσταση που τους προσδίδει ο 

καλλιτέχνης. Για να κατανοούμε λοιπόν τα νοήματά τους χρειάζεται με τη σειρά μας 

να επιστρατεύουμε στο έπακρο τη φαντασία μας (http://edu4adults.blogspot.gr/). Ο 

Dewey τονίζει πως: «η αισθητική εμπειρία είναι ευρύτερη και βαθύτερη από τις 

συνήθεις εμπειρίες που αποκτούμε από την πραγματικότητα και αποτελεί σημαντική 

πρόκληση για σκέψη, συντελώντας στη διεργασία της μάθησης» (Dewey,1980, σ. 285).

Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη 

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από την τέχνη, ακόμα και ως απλοί παρατηρητές 

εμπλέκονται σε δημιουργικές δράσεις και δραστηριότητες με σκοπό την άμεση επαφή 

και κατανόηση του αντικειμένου που παρατηρούν. Τα έργα τέχνης όποιας μορφής και 

αν είναι συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση τους σε κοινωνικά ζητήματα, ενώ 

επιτρέπουν να συνειδητοποιήσουν μέσα από την ανάπτυξη της εικαστικής παιδείας, 

τη συμβολή της στην εκπαίδευση. Ο εντελώς διαφορετικός τρόπος εκπαίδευσης,

συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης.

Αναμφίβολα, η επαφή μας με τα έργα τέχνης μπορεί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, καθώς δεν είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς με την 

πρώτη ματιά τα νοήματα που αναδύονται μέσα από αυτά. Τα έργα τέχνης εξαιτίας 

του αντισυμβατικού χαρακτήρα τους αποπνέουν πολλαπλές ερμηνείες. Οι ερμηνείες 

που μπορούν να εμφανιστούν δεν είναι οι αναμενόμενες, όπως θα προσδοκούσε ο 

κυρίαρχος τρόπος σκέψης, καθώς ο παρατηρητής ενός τέτοιου έργου χρειάζεται ίσως 

να ενεργοποιήσει τις διανοητικές και ψυχικές δυνάμεις του προκειμένου να 

διεισδύσει στην ουσία του. Σημαντική προσέγγιση στο ρόλο της τέχνης για την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης έδωσαν οι  θεωρητικοί Adorno και Horkheimer, από 

τη Σχολή της Φρανκφούρτης, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι η επαφή με την τέχνη 

συμβάλλει στη διεργασία της ανθρώπινης χειραφέτησης, καλλιεργώντας έναν τρόπο 

σκέψης εντελώς διαφορετικό. Οι στοχαστές από τη συγκεκριμένη Σχολή διατύπωσαν 

ένα σύνολο ιδεών αναδεικνύοντας την κριτική διάσταση της αισθητικής εμπειρίας και 

κατέγραψαν κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μπορούμε να κατανοήσουμε σπουδαία 

έργα τέχνης διακρίνοντας τα από τα υπόλοιπα (Κόκκος, 2011, σ.74-79). 
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Μετασχηματίζουσα Μάθηση και Αισθητική Εμπειρία 

Ο Mezirow (2006), προσπαθώντας να ορίσει τη μετασχηματίζουσα μάθηση, 

αναφέρει: «η μετασχηματίζουσα μάθηση αναφέρεται στη διεργασία κατά την οποία 

μετασχηματίζουμε δεδομένα πλαίσια αναφοράς (νοητικές συνήθειες, νοηματοδοτικές 

προοπτικές, νοηματικά σύνολα) έτσι ώστε αυτά να γίνουν πιο περιεκτικά, πολυσχιδή, 

ανοιχτά, στοχαστικά και συναισθηματικά έτοιμα για αλλαγή, προκειμένου να 

παράγουν πεποιθήσεις και απόψεις που θα αποδειχθούν περισσότερο αληθινές ή πιο 

ικανές να δικαιολογήσουν την παρώθηση σε δράση» (σ.47). Ο ρόλος που παίζει η 

αισθητική εμπειρία στην Μετασχηματίζουσα Μάθηση, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, 

καθώς ουσιαστικά στοιχεία, όπως είναι ο κριτικός στοχασμός και ο στοχαστικός 

διάλογος, δρουν πάνω σε δυσλειτουργικές παραδοχές. Στοιχεία που ενθαρρύνουν το 

μετασχηματισμό της γνώσης και τα οποία τα συναντάμε συχνά τα τελευταία χρόνια 

σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, στη διάρκεια των οποίων χρησιμοποιούν την 

παρατήρηση έργων τέχνης ως μέθοδο διδασκαλίας, αξιοποιώντας τα εναύσματα που 

προκύπτουν από την αισθητική αυτή εμπειρία.

Όπως υποστηρίζει ο Κόκκος (2011), η μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από 

την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας επιχειρεί να προσφέρει στην εκπαίδευση 

ενηλίκων ένα πολύτιμο εργαλείο που να επιτρέπει την κριτική προσέγγιση των 

θεμάτων που εξετάζονται. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελείται από έξι αρχές και έξι 

στάδια επίσης. Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε τα έξι στάδια εφαρμογής της 

μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» και θα 

προσπαθήσουμε να εκφράσουμε τις σκέψεις καθώς και τις ενδεχόμενες ανασφάλειές 

που θα αντιμετωπίζαμε εάν εφαρμόζατε αυτή τη μέθοδο στην πράξη, καθώς και πώς 

θα δοκιμάζαμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες (σ.79-80).

Στάδια μεθόδου

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, 

δηλαδή προσδιορίζει την ανάγκη για κριτική εξέταση στερεότυπων παραδοχών. Στο 

δεύτερο στάδιο οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις παραδοχές τους για το θέμα, 

διευκολύνοντας την εκπαιδευτική διεργασία. Στο τρίτο στάδιο ο εκπαιδευτής εξετάζει 

τις απαντήσεις και εντοπίζει τα θέματα που θα πρέπει να προσεγγιστούν ολιστικά και 

κριτικά προκειμένου να επανεξεταστούν οι απόψεις που διατυπώθηκαν από τους 

συμμετέχοντες. Στο τέταρτο στάδιο ο εκπαιδευτής επιλέγει ορισμένα έργα τέχνης 
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όπως γλυπτά, φωτογραφίες, ζωγραφική, μουσική, θέατρο, ποίηση, κινηματογράφο, τα 

οποία θα χρησιμοποιήσει ως ερέθισμα για την επεξεργασία των μηνυμάτων που 

εκπέμπουν προς τους εκπαιδευόμενους (Κόκκος, 2011, σ.80-83).

Στο πέμπτο στάδιο ο εκπαιδευτής υποκινεί τους εκπαιδευόμενους να 

προσεγγίσουν διαδοχικά τα παρουσιαζόμενα έργα τέχνης και να παρατηρήσουν από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες, προκειμένου να ανακαλύψουν όσο δυνατόν 

περισσότερες διαστάσεις επανεξετάζοντας τις αρχικές παραδοχές τους. Σε αυτό το 

στάδιο, βασικό εργαλείο για αυτή την διεργασία είναι η αισθητική εμπειρία που 

καλλιεργείται από τους συμμετέχοντες παρατηρώντας τα έργα τέχνης που 

εναλλάσσονται. Στο έκτο και τελευταίο στάδιο της μεθόδου, ο εκπαιδευτής 

πραγματοποιεί την κριτική αποτίμηση και εμπλουτίζει τις αρχικές απόψεις που είχαν 

οι εκπαιδευόμενοι. Σε αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτής συντονίζει τη διεργασία με 

απώτερο στόχο τη σύγκριση των αρχικών απόψεων των εκπαιδευόμενων και εκείνες 

που προέκυψαν από το διάλογο έπειτα και από την αισθητική εμπειρία που είχαν 

παρατηρώντας τα έργα τέχνης (Κόκκος, 2011, σ.80-83).

Στο βιβλίο του ο Rogers (1999) αναφέρει τα δύο βασικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων, τα οποία χωρίζει σε δύο κατηγορίες:  α) 

την ιδιαιτερότητα του προφίλ των ενηλίκων εκπαιδευομένων και β) την ανάγκη για 

αποτελεσματικότητα στη μάθηση και ταυτόχρονα το σεβασμό της προσωπικότητας 

του εκπαιδευόμενου. «Ένα από τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων 

είναι ότι βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης και όχι σε στασιμότητα, 

διαμορφώσει προσωπικούς τρόπους και στρατηγικές μάθησης, ενώ διαθέτουν ήδη 

αρκετές γνώσεις και ευρύ φάσμα  εμπειριών που κάνουν περισσότερο δύσκολη την 

εφαρμογή μιας νέας μεθόδου κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (σ.56).

Ως ενήλικες εκπαιδευόμενοι τα χαρακτηριστικά τους είναι συνυφασμένα με 

τη χειραφέτηση και την τάση τους για αυτοκαθορισμό, ενώ συχνά επιθυμούν να 

συμμετέχουν σε όλα τα στάδια ενός προγράμματος εκπαίδευσης. Η μέθοδος της 

«Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» συντελεί σε 

αυτή την κατεύθυνση καθώς όπως αναφέραμε και παραπάνω εισάγει τους 

εκπαιδευόμενους δυναμικά και στα έξι στάδια εφαρμογής. Αποτέλεσμα, η 

εκπαιδευτική διαδικασία να διεξάγεται ομαλά, ξεφεύγοντας από το παλαιό 

δασκαλοκεντρικό μοντέλο, εισάγοντας νέες εμπειρίες προς τους εκπαιδευόμενους.
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Συμπερασματικά όπως είπαμε παραπάνω, το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη 

διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών. Στην εκπαίδευση ενηλίκων κάθε 

εκπαιδευόμενος, πιθανόν να έχει διαφορετικές ανάγκες με αποτέλεσμα ο 

προσδιορισμός των αναγκών να απαιτεί χρόνο από τον εκπαιδευτή, δημιουργώντας 

πιθανές δυσκολίες. Στο δεύτερο στάδιο, αναφέραμε πως οι συμμετέχοντες εκφράζουν 

τις παραδοχές τους στον εκπαιδευτή. Η πράξη αυτή διευκολύνει την εκπαιδευτική 

διεργασία και το έργο του εκπαιδευτή που αρχίζει πλέον να διαμορφώνει ένα  

εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Στο τρίτο στάδιο ο αφού εκπαιδευτής εξετάσει τις απαντήσεις, μπορεί πλέον 

πιο καθαρά να εντοπίσει τα θέματα που θα πρέπει να προσεγγιστούν προκειμένου να 

επανεξεταστούν οι απόψεις που διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες. Η αλήθεια 

είναι πως είναι αρκετά δύσκολο σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, που αφορά ενήλικες 

να τους αλλάξεις απόψεις και παραδοχές που κουβαλούν για χρόνια (Mezirow, 2006, 

σ.63). Στο τέταρτο στάδιο ο εκπαιδευτής επιλέγει ορισμένα έργα τέχνης όπως γλυπτά, 

φωτογραφίες, ζωγραφική, μουσική, θέατρο, ποίηση, κινηματογράφο, τα οποία θα 

χρησιμοποιήσει ως ερέθισμα για την επεξεργασία των μηνυμάτων που εκπέμπουν 

προς τους εκπαιδευόμενους. Το ερώτημα που τίθεται είναι πως μπορεί να ξέρει ένας 

εκπαιδευτής ποιο είναι το κατάλληλο έργο τέχνης για να το παρουσιάσει; Έχει την 

εμπειρία; 

Στο πέμπτο στάδιο ο εκπαιδευτής υποκινεί τους εκπαιδευόμενους να 

προσεγγίσουν ένα έργο τέχνης και να το παρατηρήσουν από διαφορετικές οπτικές 

γωνίες. Με την παρατήρηση μπορούν να ανακαλύψουν όσο δυνατόν περισσότερες 

διαστάσεις επανεξετάζοντας τις αρχικές παραδοχές τους. Τα αρχικά τους στερεότυπα 

μπορούν να καμφθούν μονάχα αν οι εκπαιδευτές τους εμπλέξουν και τους ίδιους 

ενεργά στην μαθησιακή διεργασία. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται η αισθητική 

εμπειρία και είναι πιθανότερος ο μετασχηματισμός των απόψεων τους. 

Στο έκτο και τελευταίο στάδιο της μεθόδου, ο εκπαιδευτής πραγματοποιεί την 

κριτική αποτίμηση και εμπλουτίζει τις αρχικές απόψεις που είχαν οι εκπαιδευόμενοι. 

Σε αυτό το στάδιο, ο εκπαιδευτής που συντονίζει τη διεργασία πρέπει να προσέξει 

καθώς απώτερος στόχος είναι να αλλάξει τις αρχικές απόψεις των εκπαιδευόμενων, 

συγκρίνοντας τις με εκείνες που προέκυψαν από το διάλογο. Έπειτα, από την 

αισθητική εμπειρία που είχαν οι εκπαιδευόμενοι παρατηρώντας ένα ή περισσότερα 
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έργα τέχνης, το μοναδικό πρόβλημα που αναδεύεται, αφορά τις μεθόδους επιλογής 

και ανάλυσης των διαφόρων ειδών έργων τέχνης, καθώς και τη διεργασία πρόσληψης 

της αισθητικής εμπειρίας από τους εκπαιδευόμενους, ιδίως από όσους δεν είναι 

εξοικειωμένοι με την τέχνη.

Δοκιμάζοντας να ξεπεράσουμε τις ανασφάλειες και τις δυσκολίες σε μια 

τέτοια εκπαιδευτική διαδικασία που περιέχει έξι διαφορετικά στάδια θα ήταν σκόπιμο 

εξ αρχής να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων δίνοντας τους ένα 

ενεργό ρόλο μέσα στην ομάδα. Αυτό μπορεί κυρίως να επιτευχτεί μέσα από παιχνίδια 

ρόλων τα οποία θα δοκιμάζουν τρόπους, με τους οποίους οι εκπαιδευτές θα 

αντιμετωπίσουν τις ενδεχόμενες δυσκολίες, τις αμφιβολίες και πιθανότατα τις 

αντιστάσεις των εκπαιδευομένων. Δοκιμάζοντας νέες μεθόδους και τους νέους 

ρόλους μέσα σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια, μη παύοντας να αυτοαξιολογούν τις 

ιδέες και τις πρακτικές τους, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις ανασφάλειες και τις 

δυσκολίες σε μια σύνθετη  εκπαιδευτική διαδικασία.

Συμπεράσματα 

Η συμβολή της αισθητικής εμπειρίας, που αποκτούμε μέσα από την επαφή με

την τέχνη, στην ανάπτυξη του στοχασμού και του κριτικού στοχασμού έχει

διερευνηθεί στο πλαίσιο αρκετών επιστημονικών πεδίων. Πολλοί είναι οι θεωρητικοί, 

οι οποίοι κατά το παρελθόν έχουν επιχειρήσει να κατανοήσουν τη σχέση που 

ενυπάρχει ανάμεσα στην αισθητική εμπειρία, την κατανόηση όσων αναπαρίστανται 

στα έργα τέχνης και τη γνώση. Η αισθητική εμπειρία που βιώνει ο αποδέκτης ενός 

έργου τέχνης τού προσφέρει τη δυνατότητα να προβαίνει σε λεπτές διακρίσεις, να 

σκέφτεται με συμβολικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας οπτικά σύμβολα, να ερμηνεύει 

και να συγκρίνει αναπτύσσοντας με τον τρόπο αυτό την κριτική του σκέψη. Το 

ζήτημα της αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας στο πλαίσιο της 

Μετασχηματίζουσας Μάθησης, είναι ιδιαίτερα σύνθετο και χρειάζεται εκτεταμένη 

έρευνα ώστε να προσεγγιστεί σε βάθος, καθώς η μαθησιακή διεργασία στο πεδίο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων έχει ιδιαιτερότητες λόγω του «κοινού» που απευθύνεται.

Στην ερευνητική αυτή εργασία προσπαθήσαμε να μελετήσουμε τον 

εκπαιδευτικό ρόλο της αισθητικής εμπειρίας στην εκπαίδευση, ενώ στη συνέχεια 

προτάξαμε ορισμένα βασικά επιχειρήματα, ώστε να τεκμηριώσουμε αν ένα έργο 

τέχνης συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης παρουσιάζοντας τις σκέψεις 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

418

 
 

μας για τα έξι στάδια εφαρμογής της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα 

από την Αισθητική Εμπειρία». Τα έργα τέχνης, από τη μία, δεν έχουν απλώς φυσική 

υπόσταση αλλά διαποτίζονται με τη φαντασιακή διάσταση που τους προσδίδει ο 

καλλιτέχνης. Από την άλλη, για να κατανοούμε τα νοήματά τους χρειάζεται με τη 

σειρά μας να επιστρατεύουμε στο έπακρο τη δική μας φαντασία. Για αυτούς του 

λόγους η αισθητική εμπειρία είναι ευρύτερη και βαθύτερη από τις συνήθεις εμπειρίες 

που αποκτούμε από την πραγματικότητα και αποτελεί σημαντική «πρόκληση για 

σκέψη».
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Περίληψη
Το παρόν Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με στόχο να αποτελέσει ένα πρότυπο εργαλείο 
μάθησης σχετικά με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των εφήβων για την ασφαλή χρήση 
του οδικού δικτύου και την πρόληψη συμπεριφορών διακινδύνευσης. Το πρόγραμμα είχε συνολική 
διάρκεια 3,5 μηνών και περιελάμβανε 7 δίωρες συναντήσεις. Η πιλοτική εφαρμογή του 
πραγματοποιήθηκε σε μία τάξη της Β’ Λυκείου με πλήθος 28 μαθητών.  Η φιλοσοφία του 
προγράμματος είναι η βιωματική προσέγγιση εμπεριέχοντας και τη χρήση νέων τεχνολογιών 
διαδραστικής μάθησης (τρισδιάστατος προσομοιωτής οδήγησης, οπτικοακουστικά μέσα). Ο 
μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά, διατήρησαν υψηλού βαθμού συμμετοχή και δέσμευση καθ’ όλη 
την διάρκεια του προγράμματος. Από την αρχική αποτίμηση διαπιστώθηκαν ελλείψεις σχετικά με 
βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τάση για αναπαραγωγή αρνητικών γονικών 
στερεοτύπων σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά και υπερεκτίμηση των ικανοτήτων οδήγησης με 
τάσεις παράβλεψης των οδικών κινδύνων. Η τελική αξιολόγηση έδειξε πως το πρόγραμμα 
κατάφερε να προσφέρει νέα γνώση και αναμένεται να έχει υψηλή χρησιμότητα στην 
καθημερινότητα των συμμετεχόντων. Προτείνεται μετα-ανάλυση και συστηματική εφαρμογή του 
προγράμματος και σε άλλους πληθυσμούς.

Λέξεις κλειδιά: προαγωγή οδικής ασφάλειας, μαθητές λυκείου, βιωματική μάθηση, 
προσομοίωση οδήγησης, ευαισθητοποίηση  

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ελλάδα έχει «ποσοστά θνησιμότητας από 
τροχαία δυστυχήματα 11 φορές υψηλότερα από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης» (WHO, 2004 ) και 
από αυτούς ένα τρίτο των θυμάτων είναι νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών (Ελληνική Αστυνομία, 2014).
Ειδικότερη αλλά όχι σπάνια κατηγορία αποτελούν οι ανήλικοι οδηγοί οι οποίοι επιδίδονται στο 
τιμόνι παράνομα και χωρίς να έχουν λάβει την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Η 
ελληνική πραγματικότητα δεν έχει να επιδείξει μόνο νέους θύματα τροχαίων δυστυχημάτων αλλά 
και ανήλικους οδηγούς παραβάτες, ιδιαίτερα στην επαρχιωτική Ελλάδα. Σε έρευνα των Huber, 
Carozza, & Gorman, (2006) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρέθηκε πως η οδήγηση κάτω 
από το νόμιμο όριο ηλικίας αποτελεί από μόνη της ενδεικτικό παράγοντα ριψοκίνδυνης οδήγησης 
σε παιδιά και εφήβους.

Στην Ελλάδα υπάρχουν συχνά πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και την 
προαγωγή της οδικής ασφάλειας σε όλες τις ηλικίες μεταξύ των οποίων και στους μαθητές. Ωστόσο 
αυτές φαίνεται να μην είναι συντονισμένες και να διακρίνονται από μια ασυνέχεια. Παρά τις κατά 
καιρούς αποσπασματικές προσπάθειες διάφορων φορέων και υπουργείων, δυστυχώς η εικόνα στη 
χώρα μας παραμένει ζοφερή (WHO, 2004; Ελληνική Αστυνομία, 2014) και η εμπειρία έχει δείξει 
πως οι αποσπασματικές δράσεις έχουν πρόσκαιρα αποτελέσματα.
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Περίληψη
Το παρόν Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με στόχο να αποτελέσει ένα πρότυπο εργαλείο 
μάθησης σχετικά με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των εφήβων για την ασφαλή χρήση 
του οδικού δικτύου και την πρόληψη συμπεριφορών διακινδύνευσης. Το πρόγραμμα είχε συνολική 
διάρκεια 3,5 μηνών και περιελάμβανε 7 δίωρες συναντήσεις. Η πιλοτική εφαρμογή του 
πραγματοποιήθηκε σε μία τάξη της Β’ Λυκείου με πλήθος 28 μαθητών.  Η φιλοσοφία του 
προγράμματος είναι η βιωματική προσέγγιση εμπεριέχοντας και τη χρήση νέων τεχνολογιών 
διαδραστικής μάθησης (τρισδιάστατος προσομοιωτής οδήγησης, οπτικοακουστικά μέσα). Ο 
μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά, διατήρησαν υψηλού βαθμού συμμετοχή και δέσμευση καθ’ όλη 
την διάρκεια του προγράμματος. Από την αρχική αποτίμηση διαπιστώθηκαν ελλείψεις σχετικά με 
βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τάση για αναπαραγωγή αρνητικών γονικών 
στερεοτύπων σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά και υπερεκτίμηση των ικανοτήτων οδήγησης με 
τάσεις παράβλεψης των οδικών κινδύνων. Η τελική αξιολόγηση έδειξε πως το πρόγραμμα 
κατάφερε να προσφέρει νέα γνώση και αναμένεται να έχει υψηλή χρησιμότητα στην 
καθημερινότητα των συμμετεχόντων. Προτείνεται μετα-ανάλυση και συστηματική εφαρμογή του 
προγράμματος και σε άλλους πληθυσμούς.

Λέξεις κλειδιά: προαγωγή οδικής ασφάλειας, μαθητές λυκείου, βιωματική μάθηση, 
προσομοίωση οδήγησης, ευαισθητοποίηση  

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ελλάδα έχει «ποσοστά θνησιμότητας από 
τροχαία δυστυχήματα 11 φορές υψηλότερα από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης» (WHO, 2004 ) και 
από αυτούς ένα τρίτο των θυμάτων είναι νέοι ηλικίας 15 έως 29 ετών (Ελληνική Αστυνομία, 2014).
Ειδικότερη αλλά όχι σπάνια κατηγορία αποτελούν οι ανήλικοι οδηγοί οι οποίοι επιδίδονται στο 
τιμόνι παράνομα και χωρίς να έχουν λάβει την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Η 
ελληνική πραγματικότητα δεν έχει να επιδείξει μόνο νέους θύματα τροχαίων δυστυχημάτων αλλά 
και ανήλικους οδηγούς παραβάτες, ιδιαίτερα στην επαρχιωτική Ελλάδα. Σε έρευνα των Huber, 
Carozza, & Gorman, (2006) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρέθηκε πως η οδήγηση κάτω 
από το νόμιμο όριο ηλικίας αποτελεί από μόνη της ενδεικτικό παράγοντα ριψοκίνδυνης οδήγησης 
σε παιδιά και εφήβους.

Στην Ελλάδα υπάρχουν συχνά πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και την 
προαγωγή της οδικής ασφάλειας σε όλες τις ηλικίες μεταξύ των οποίων και στους μαθητές. Ωστόσο 
αυτές φαίνεται να μην είναι συντονισμένες και να διακρίνονται από μια ασυνέχεια. Παρά τις κατά 
καιρούς αποσπασματικές προσπάθειες διάφορων φορέων και υπουργείων, δυστυχώς η εικόνα στη 
χώρα μας παραμένει ζοφερή (WHO, 2004; Ελληνική Αστυνομία, 2014) και η εμπειρία έχει δείξει 
πως οι αποσπασματικές δράσεις έχουν πρόσκαιρα αποτελέσματα.
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Η πρόβλεψη και προαγωγή υγιών συμπεριφορών έναντι της περίθαλψης και της αποθεραπείας στην 
περίπτωση των τροχαίων δυστυχημάτων είναι αυταπόδεικτη. Οι γνώσεις και οι στάσεις του οδηγού 
καθώς και η πρόθεση της συμπεριφοράς του παίζουν σημαντικό ρόλο στην μείωση των τροχαίων 
δυστυχημάτων (Chliaoutakis, Koukouli, Lajunen & Tzamalouka, 2005; Mirzaei et al, 2014) ειδικά 
ανάμεσα στους νέους οδηγούς (Ulleberg & Rundmo, 2003). Η βελτίωση των γνώσεων και η 
αλλαγή των στάσεων λοιπόν μπορεί να επιφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα στην πρόληψη και 
προαγωγή υγιών συμπεριφορών κατά τη χρήση του οδικού δικτύου. Η πλέον κατάλληλη και 
αποτελεσματική μέθοδος είναι η βιωματική μάθηση της οποίας η χρησιμότητα έχει αναδειχθεί από 
πολλούς ερευνητές και θεωρητικούς που τονίζουν την σημασία της στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
(Wurdinger, 2005) καθώς η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην διδασκαλία τους προσφέρει 
την δυνατότητα να διερευνήσουν τα δικά τους κίνητρα και να αναπτύξουν γνωστικο-κοινωνικές 
δεξιότητες μαθαίνοντας ο καθένας σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες και εφαρμόζοντας 
αυτή τη γνώση με μεγαλύτερη ευκολία σε πιθανές προβληματικές καταστάσεις (Ματσαγγούρας, 
2000). Η Δουλαδέλη (2014) τονίζει πως η μέγιστη προσφορά της βιωματικής προσέγγισης είναι 
πως η μάθηση γίνεται σε παρόντα χρόνο και οι μαθητές καλούνται να εφαρμόζουν τη νέα γνώση ή 
δεξιότητα αμέσως. Πολύ πρόσφορο έδαφος για βιωματική μάθηση αποτελεί η «Ευέλικτη Ζώνη»
που έχει προσαρμοστεί μέσα στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος των σχολείων της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δεδούλη, 2001). Το θέμα επιλέγεται από τους μαθητές σε 
συνεργασία με τους καθηγητές και ο στόχος είναι η διαθεματική προσέγγιση του θέματος.

Με αφορμή συνεπώς τα ανησυχητικά ποσοστά θνησιμότητας μεταξύ των νέων στη χώρα μας,
την τραγική πρωτιά που εμφανίζουμε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς επίσης και λόγω της 
αποσπασματικής μέχρι σήμερα αντιμετώπισης των θεμάτων οδικής ασφάλειας και της προαγωγής 
συμπεριφορών διακινδύνευσης από πολλούς και διαφορετικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα, χωρίς 
συνέχεια και συνεκτικότητα και με αμφίβολη αποτελεσματικότητα, κρίθηκε αναγκαίος ο
σχεδιασμός και η πιλοτική υλοποίηση ενός στοχευμένου προγράμματος προαγωγής συμπεριφορών 
ασφαλούς χρήσης του οδικού δικτύου και πρόληψης των παραγόντων που αυξάνουν τις 
πιθανότητες εμπλοκής σε τροχαίο δυστύχημα. .Η παρούσα εργασία αφορά στην πιλοτική εφαρμογή 
του Προγράμματος Προαγωγής Οδικής Ασφάλειας «ΔΡΟΜΟ-λόγια ΖΩΗΣ» όπως σχεδιάστηκε από 
το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (ΕΥΟΑ) του Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης και υλοποιήθηκε με την συνεργασία του 4ου Γενικού 
Λυκείου Ηρακλείου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-
ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΕΡΔΙΖΩ ΤΗ ΖΩΗ» κατά την διάρκεια της Ευέλικτης Ζώνης.
Στόχος του προγράμματος ήταν αφενός η βελτίωση των γνώσεων και των στάσεων των μαθητών 
ως προς την χρήση του οδικού δικτύου και η πρόληψη συμπεριφορών διακινδύνευσης κατά την 
χρήση του οδικού δικτύου και αφετέρου η διερεύνηση της αποδοχής και της εφικτότητας ενός 
προγράμματος ευαισθητοποίησης μεγάλης διάρκειας και βιωματικού χαρακτήρα στη μαθητική 
κοινότητα του λυκείου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Πληθυσμός Στόχος

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 28 μαθητές της Β’ Λυκείου (Κ=21, Α=7) με ηλικιακό εύρος τα 
16.5 με 18.0 χρόνια. Οι συναντήσεις του προγράμματος ήταν στο σύνολό τους 7 και είχαν δίωρη 
διάρκεια. Οι 6 πρώτες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 4ου

Λυκείου Ηρακλείου ενώ η έβδομη καταληκτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
του ΕΥΟΑ όπου φιλοξενείται ο προσομοιωτής οδήγησης.
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Δομή και περιεχόμενο προγράμματος
Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος εμφανίζεται στον Πίνακα 1. Η πρώτη συνάντηση είχε 

τίτλο «Ο δρόμος είχε την δική του ιστορία» και αφορούσε στη γνωριμία των μελών,  την 
παρουσίαση του προγράμματος και ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με περιστατικά οδήγησης, 
ασφαλούς και μη. Η δεύτερη συνάντηση με τίτλο «Αλήθεια ή Ψέματα;» επεξεργάστηκε μύθους που 
αφορούν την οδική ασφάλεια και συμπεριφορά. Διερευνήθηκε Στην τρίτη συνάντηση με τίτλο 
«Εγώ κι αμοναχός μου» έγινε  επεξεργασία των παραγόντων που επηρεάζουν την οδηγική 
συμπεριφορά, ενισχύθηκε η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοελέγχου και έγινε διαπραγμάτευση 
ανάληψης προσωπικής ευθύνης.  

Πίνακας 1. Περιεχόμενο προγράμματος προαγωγής οδικής ασφάλειας

Στην τέταρτη συνάντηση με τίτλο «Δείξε μου πως οδηγείς να σου πω ποιος είσαι», το 
ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην ανάδειξη και επεξεργασία στερεοτύπων που αφορούν την οδηγική 
συμπεριφορά ενώ η πέμπτη συνάντηση «Βλέποντας και κάνοντας» επικεντρώθηκε στην 
επεξεργασία προτύπων που επηρεάζουν την οδηγική συμπεριφορά. Στην έκτη και προτελευταία 
συνάντηση με τίτλο «Ο φίλος τον φίλο μοιάζει» ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην αναγνώριση της 
δύναμης της επιρροής που ασκούν οι συνομήλικοι στην διαμόρφωση της οδηγικής συμπεριφοράς. 
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Η καταληκτική συνάντηση του προγράμματος με τίτλο «Πάρε δρόμο» πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις του ΕΥΟΑ στο ΤΕΙ Κρήτης και περιελάμβανε πρακτική εξάσκηση στον  
τρισδιάστατο προσομοιωτή οδήγησης, παράλληλη δραστηριότητα δημιουργικής έκφρασης για την 
προώθηση της οδικής ασφάλειας καθώς και  ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού μέσω κοινωνικών 
μηνυμάτων. Οι συναντήσεις του προγράμματος, μεταξύ άλλων, πραγματεύθηκαν θέματα 
στερεοτύπων και διαχείρισης συναισθημάτων κατά την οδική κυκλοφορία, την ψυχοκοινωνική 
πίεση και επιρροή από τους συνομήλικους, τους διασπαστές προσοχής (π.χ. χρήση του κινητού 
τηλεφώνου και συνομιλία με συνεπιβάτες), τους παράγοντες μείωσης της οδηγικής απόδοσης (π.χ. 
κούραση και υπνηλία) καθώς και την παραβατικότητα στην οδήγηση (π.χ. κατανάλωση 
οινοπνεύματος). Στο πλαίσιο των συναντήσεων χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές βιωματικής και 
αλληλεπιδραστικής μάθησης (π.χ. παιχνίδια ρόλων, peer education) και παράλληλα 
πραγματοποιήθηκε η τελική παρουσίαση του έργου και των προϊόντων του από την ομάδα των 
συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις του σχολείου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίησή των μαθητών αξιοποιήθηκαν επίσης νέες τεχνολογίες με αφορμή το μεγάλο 
βαθμό εξοικείωσής τους με  σύγχρονα  πολυμέσα. Η τελευταία συνάντηση του προγράμματος 
προέβλεψε επίσκεψη των μαθητών στον προσομοιωτή οδήγησης του ΕΥΟΑ με στόχο την πρακτική 
εξάσκηση.

Περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό είναι δυνατή κατόπιν 
αιτήματος προς το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (Website:
http://lahers.seyp.teicrete.gr, Εmail: lahers@staff.teicrete.gr).

Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αξιολογήθηκε ως προς δύο παραμέτρους: Η πρώτη 

παράμετρος αφορούσε στην αποδοχή του προγράμματος από τους μαθητές μέσω διερεύνησης
αφενός της συμμετοχής τους στις επιμέρους συναντήσεις και αφετέρου μέσω του βαθμού 
ικανοποίησης των μαθητών από το πρόγραμμα και της προσλαμβανόμενης χρησιμότητας των 
αποτελεσμάτων του. Η συμμετοχή αξιολογήθηκε με βάση ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα των 
επιμέρους συναντήσεων που συλλέγονταν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (προσέλευση, 
συνέπεια, δέσμευση στις εργασίες), καθώς επίσης και  από ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά 
με τη συμμετοχή των μαθητών που καταγράφονταν από εξωτερικούς παρατηρητές (στην 
συγκεκριμένη περίπτωση των συνεργαζόμενων καθηγητών του σχολείου). Για την αξιολόγηση της 
ικανοποίησης από το πρόγραμμα και της χρησιμότητας των αποτελεσμάτων του χρησιμοποιήθηκε 
φύλλο αξιολόγησης το οποίο συμπληρώθηκε κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος και 
περιελάμβανε ανοικτές ερωτήσεις όπως «Ποια συνάντηση του προγράμματος σας φάνηκε πιο 
ενδιαφέρουσα και γιατί;», «Τι πιστεύετε ότι σας πρόσφερε/ έμαθε η συγκεκριμένη συνάντηση;», 
καθώς και ερωτήσεις τύπου likert 4 σημείων, π.χ. «Σε γενική αποτίμηση, πόσο ευχαριστημένος/η 
είστε από το πρόγραμμα;» ( 1= καθόλου ευχαριστημένος/η – 5= πάρα πολύ ευχαριστημένος/η), «Η 
γνώση και οι πληροφορίες που αποκομίσατε θα είναι χρήσιμες/εφαρμόσιμες στην χρήση του οδικού 
δικτύου;» (Σίγουρα, Οι περισσότερες από αυτές, Σε κάποιο βαθμό, Καθόλου).

Η δεύτερη παράμετρος αφορούσε στην απόκτηση γνώσεων και την αλλαγή των στάσεων που 
ενισχύουν ριψοκίνδυνες συμπεριφορές κατά την χρήση του οδικού δικτύου. Η απόκτηση νέων 
γνώσεων μετρήθηκε μέσα από τη συμπλήρωση του τελικού φύλλου αξιολόγησης από τους ίδιους 
τους συμμετέχοντες και με ερωτήσεις τύπου likert πέντε σημείων όπως «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε 
ότι το πρόγραμμα συνέβαλε στη βελτίωση των γνώσεών σας ως προς τη χρήση του οδικού δικτύου;»
(1= καθόλου – 5= πάρα πολύ). 
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Η καταληκτική συνάντηση του προγράμματος με τίτλο «Πάρε δρόμο» πραγματοποιήθηκε στις 
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Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα συνάντησε υψηλή αποδοχή από τους μαθητές και 
χρησιμότητα για την καθημερινότητά τους. Όσον αφορά στη συμμετοχή, οι μαθητές ήταν συνεπείς
στην ώρα προσέλευσης, στην συντριπτική τους πλειοψηφία παρόντες σε όλες τις συναντήσεις, με 
ενεργή συμμετοχή και υψηλή δέσμευση.. Η ικανοποίηση από το πρόγραμμα και το περιεχόμενό 
του ήταν εξίσου υψηλή (Πίνακας 2). Στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες ήταν 
«πάρα πολύ ευχαριστημένοι» με το πρόγραμμα (n=17) ή «αρκετά ευχαριστημένοι» (n=10)
καθώς επίσης ένας σημαντικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν «πάρα πολύ ευχαριστημένοι» με 
την αντιστοιχία της θεματολογίας του προγράμματος και των προσωπικών τους προσδοκιών 
(n=20).

Πίνακας 2:  Κατανομή των συμμετεχόντων βάσει του βαθμού ικανοποίησής τους από το 
πρόγραμμα
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3
Μέτρια 

Ευχαριστημένος

4
Αρκετά

Ευχαριστημένος

5
Πάρα πολύ

ευχαριστημένος
Ευχαριστημέν
ος από το 
πρόγραμμα

- - 1 10 17

Αντιστοιχία 
θεματολογίας 
- προσδοκιών

- - 2 6 20

Από τα αποτελέσματα προκύπτει επίσης πως οι πιο ενδιαφέρουσες συναντήσεις για τους 
συμμετέχοντες ήταν, με σειρά προτίμησης: α) η επίσκεψη στον προσομοιωτή και οι παράλληλες 
δραστηριότητες εκείνης της συνάντησης (π.χ. graffiti με θέμα την οδική ασφάλεια) (n= 21), το 
διαδραστικό παιχνίδι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την απόσπαση της προσοχής κατά την 
οδήγηση (n= 3), η παρακολούθηση αποσπασμάτων από ταινίες και οι συνοδευτικές ομαδικές 
δραστηριότητες και συζητήσεις για την επεξεργασία των κεντρικών μηνυμάτων (n= 2), τα 
παιχνίδια ρόλων (n= 1) και η ερευνητική εργασία αναζήτησης και καταγραφής των παραβάσεων 
του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (n= 1). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η πρακτική εξάσκηση στον
προσομοιωτή οδήγησης φάνηκε να επιδρά στην συνειδητοποίηση των κενών και αδυναμιών ως 
προς την οδηγική ικανότητα των συμμετεχόντων και στην αναγνώριση της υπερεκτίμησης των 
ικανοτήτων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συμμετοχή των μαθητών και η αξιολόγηση 
της επίδοσής τους σε προσομοίωση οδήγησης κατά την οποία οι συμμετέχοντες συνειδητοποίησαν 
ότι η οδήγηση και η ταυτόχρονη αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο δεν είναι δύο 
δραστηριότητες που μπορούν να συνδυαστούν.

Όσο αφορά στην απόκτηση νέας γνώσης μέσω του προγράμματος και την επακόλουθη 
αλλαγή των στάσεων που συνδέονται με ριψοκίνδυνες συμπεριφορές κατά την χρήση του οδικού 
δικτύου, στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι μαθητές ανάφεραν ότι το πρόγραμμα συνέβαλε 
«πάρα πολύ» στη βελτίωση της γνώσης τους ως προς την ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου 
(n=27). Επιπλέον, στην πλειοψηφία τους οι μαθητές δήλωσαν ότι «Σίγουρα» θα εφαρμόσουν 
μελλοντικά όλες τις νέες γνώσεις που αποκόμισαν (n=20) ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που ανέφεραν 
ότι θα εφαρμόσουν μελλοντικά «τις περισσότερες» από τις γνώσεις που αποκόμισαν μέσα από το 
πρόγραμμα (n=8). Η ερώτηση αυτή είναι πολύ σημαντική καθώς έχει διπλή σημασία: από την μία 
υπονοεί πως τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούν πρακτικές συμβουλές που μπορούν να 
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εφαρμοστούν άμεσα και αφετέρου πως οι μαθητές επέδειξαν την πρόθεση της αλλαγής των 
ριψοκίνδυνων συμπεριφορών.

Τέλος, όσον αφορά στις προτάσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τη δομή, το περιεχόμενο 
και την υλοποίηση του προγράμματος, καταγράφηκε με μεγάλη συχνότητα η επιθυμία για αύξηση 
του πλήθους και της διάρκειας των συναντήσεων καθώς και η επιθυμία τους για περισσότερες 
εξωσχολικές δράσεις (π.χ. αξιοποίηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, δραστηριότητες στο 
κέντρο της πόλης κτλ).

Συζήτηση

Μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του παρόντος προγράμματος έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν 
αρχικά οι αντιλήψεις, οι γνώσεις και οι στάσεις των μαθητών γύρω από την οδική ασφάλεια και εν 
συνεχεία να προαχθούν γνώσεις και συμπεριφορές ασφαλούς χρήσης του οδικού δικτύου. 

Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν πως προγράμματα μεγάλα σε διάρκεια υλοποιούμενα στη 
βάση των τακτών εβδομαδιαίων συναντήσεων όπως αυτό που εφαρμόστηκε, συναντούν υψηλή 
αποδοχή και δέσμευση από τους μαθητές παρά τις υψηλές εκπαιδευτικές απαιτήσεις που υπάρχουν 
στις μεγάλες αυτές τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αξίζει επίσης να υπογραμμιστεί ότι το 
παρόν πρόγραμμα ανέδειξε τη βιωματική προσέγγιση ως μια μεθοδολογία που συναντά υψηλή 
αποδοχή και που είναι ικανή αφενός να διατηρήσει ενεργό το ενδιαφέρον σε μακράς διάρκειας 
προγράμματα και αφετέρου να συμβάλει στην ταχύτερη αφομοίωση της νέας γνώσης. Το 
πρόγραμμα έδειξε επίσης ότι η βιωματική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών μπορεί να κινητοποιήσει τους έφηβους και να τους δεσμεύσει ευχάριστα στην 
διαδικασία της μάθησης. Η σύγχρονη βιβλιογραφία δείχνει την βιωματική προσέγγιση σαν την πιο 
αποτελεσματική στην εκπαίδευση των μαθητών στην διαχείριση προβληματικών καταστάσεων σε 
παρόντα χρόνο και στην απόκτηση γνώσης μέσω προσωπικής νοηματοδότησης (Skinner, 2010).

Ο κύριος περιορισμός του προγράμματος έγκεινται στο γεγονός οτι το πρόγραμμα αυτό 
πραγματοποιήθηκε πιλοτικά σε ένα λύκειο με στόχο να μπορέσει να αξιολογηθεί και κατόπιν να 
μεταλαμπαδευτεί σε άλλα σχολεία και βαθμίδες εκπαίδευσης. Σημαντικό θα ήταν να υπήρχε η 
δυνατότητα επαναληπτικής εφαρμογής του προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο 
την επικαιροποίηση και ανανέωση των γνώσεων. Σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση έχουν 
οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να εκπαιδευτούν οι ίδιοι στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του 
εν λόγω προγράμματος προαγωγής οδικής ασφάλειας και να αναπτύξουν τις δεξιότητες να το 
εφαρμόσουν στους μαθητές τους. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να συμβάλει στην 
ευαισθητοποίηση μεγάλου αριθμού μαθητών σε πολύ σύντομο χρόνο. Σημαντικό θα ήταν επίσης να 
υπήρχε η δυνατότητα επαναξιολόγησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε τακτά χρονικά 
διαστήματα μέσω επαναληπτικής εφαρμογής του ερωτηματολογίου προκειμένου να διερευνηθεί αν 
και κατά πόσο επήλθε σταθερή και αμετάβλητη στο χρόνο αλλαγή στις γνώσεις και στάσεις και 
προθέσεις των μαθητών. 

Ανάμεσα στα δυνατά σημεία αυτού του προγράμματος είναι η βιωματική μεθοδολογία του 
καθώς επίσης και η ευελιξία του προγράμματος να προσαρμοστεί ως προς το περιεχόμενό του σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης προσφέροντας τη δυνατότητα ευαισθητοποίησης των παιδιών ακόμη 
και από το νηπιαγωγείο. 

Συμπερασματικά, παρήχθησαν ισχυρές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα τόσο του 
προγράμματος ως συνόλου όσο και των μεθόδων που χρησιμοποιεί. Η διαδραστική μάθηση φάνηκε 
να είναι αποτελεσματική τόσο στη διατήρηση της ενεργητικής συμμετοχής όσο και στην βελτίωση 
των γνώσεων και στάσεων των νέων ως προς την οδηγική συμπεριφορά και φάνηκε επίσης να 
συμβάλει στην πρόθεση υιοθέτησης συμπεριφορών ασφαλούς οδήγησης. Οι συστάσεις και 
προτάσεις των  μαθητών θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη στη βελτίωση του προγράμματος και την 
ενίσχυση εκείνων των σημείων που αναδείχτηκαν πρωτίστως όπως η αύξηση στο πλήθος και την 
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κέντρο της πόλης κτλ).

Συζήτηση

Μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του παρόντος προγράμματος έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν 
αρχικά οι αντιλήψεις, οι γνώσεις και οι στάσεις των μαθητών γύρω από την οδική ασφάλεια και εν 
συνεχεία να προαχθούν γνώσεις και συμπεριφορές ασφαλούς χρήσης του οδικού δικτύου. 

Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν πως προγράμματα μεγάλα σε διάρκεια υλοποιούμενα στη 
βάση των τακτών εβδομαδιαίων συναντήσεων όπως αυτό που εφαρμόστηκε, συναντούν υψηλή 
αποδοχή και δέσμευση από τους μαθητές παρά τις υψηλές εκπαιδευτικές απαιτήσεις που υπάρχουν 
στις μεγάλες αυτές τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αξίζει επίσης να υπογραμμιστεί ότι το 
παρόν πρόγραμμα ανέδειξε τη βιωματική προσέγγιση ως μια μεθοδολογία που συναντά υψηλή 
αποδοχή και που είναι ικανή αφενός να διατηρήσει ενεργό το ενδιαφέρον σε μακράς διάρκειας 
προγράμματα και αφετέρου να συμβάλει στην ταχύτερη αφομοίωση της νέας γνώσης. Το 
πρόγραμμα έδειξε επίσης ότι η βιωματική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών μπορεί να κινητοποιήσει τους έφηβους και να τους δεσμεύσει ευχάριστα στην 
διαδικασία της μάθησης. Η σύγχρονη βιβλιογραφία δείχνει την βιωματική προσέγγιση σαν την πιο 
αποτελεσματική στην εκπαίδευση των μαθητών στην διαχείριση προβληματικών καταστάσεων σε 
παρόντα χρόνο και στην απόκτηση γνώσης μέσω προσωπικής νοηματοδότησης (Skinner, 2010).

Ο κύριος περιορισμός του προγράμματος έγκεινται στο γεγονός οτι το πρόγραμμα αυτό 
πραγματοποιήθηκε πιλοτικά σε ένα λύκειο με στόχο να μπορέσει να αξιολογηθεί και κατόπιν να 
μεταλαμπαδευτεί σε άλλα σχολεία και βαθμίδες εκπαίδευσης. Σημαντικό θα ήταν να υπήρχε η 
δυνατότητα επαναληπτικής εφαρμογής του προγράμματος σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο 
την επικαιροποίηση και ανανέωση των γνώσεων. Σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση έχουν 
οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να εκπαιδευτούν οι ίδιοι στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του 
εν λόγω προγράμματος προαγωγής οδικής ασφάλειας και να αναπτύξουν τις δεξιότητες να το 
εφαρμόσουν στους μαθητές τους. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να συμβάλει στην 
ευαισθητοποίηση μεγάλου αριθμού μαθητών σε πολύ σύντομο χρόνο. Σημαντικό θα ήταν επίσης να 
υπήρχε η δυνατότητα επαναξιολόγησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε τακτά χρονικά 
διαστήματα μέσω επαναληπτικής εφαρμογής του ερωτηματολογίου προκειμένου να διερευνηθεί αν 
και κατά πόσο επήλθε σταθερή και αμετάβλητη στο χρόνο αλλαγή στις γνώσεις και στάσεις και 
προθέσεις των μαθητών. 

Ανάμεσα στα δυνατά σημεία αυτού του προγράμματος είναι η βιωματική μεθοδολογία του 
καθώς επίσης και η ευελιξία του προγράμματος να προσαρμοστεί ως προς το περιεχόμενό του σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης προσφέροντας τη δυνατότητα ευαισθητοποίησης των παιδιών ακόμη 
και από το νηπιαγωγείο. 

Συμπερασματικά, παρήχθησαν ισχυρές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα τόσο του 
προγράμματος ως συνόλου όσο και των μεθόδων που χρησιμοποιεί. Η διαδραστική μάθηση φάνηκε 
να είναι αποτελεσματική τόσο στη διατήρηση της ενεργητικής συμμετοχής όσο και στην βελτίωση 
των γνώσεων και στάσεων των νέων ως προς την οδηγική συμπεριφορά και φάνηκε επίσης να 
συμβάλει στην πρόθεση υιοθέτησης συμπεριφορών ασφαλούς οδήγησης. Οι συστάσεις και 
προτάσεις των  μαθητών θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη στη βελτίωση του προγράμματος και την 
ενίσχυση εκείνων των σημείων που αναδείχτηκαν πρωτίστως όπως η αύξηση στο πλήθος και την 

διάρκεια των συναντήσεων του προγράμματος, ο εμπλουτισμός του περιεχομένου με περισσότερες 
δράσεις σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή στο δρόμο.
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στην υλοποίηση σχεδίου εργασίας, το οποίο

πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική περίοδο 2013-2014 στο 2ο Νηπιαγωγείο Βουτών, Ηρακλείου
Κρήτης. Στόχος του προγράμματος ήταν τα παιδιά να κατανοήσουν την αξία του φυσικού 
περιβάλλοντος της Κρήτης και τη συμβολή του στη διαμόρφωση του Μινωικού πολιτισμού. Το 
πρόγραμμα σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε με τη μέθοδο project και είχε εξάμηνη 
διάρκεια. Οι ομάδες εργασίας που συγκροτήθηκαν διερεύνησαν το φυσικό περιβάλλον της 
Μινωικής Κρήτης και τον πολιτισμό που αναδύθηκε μέσα από αυτό. Το σχέδιο εργασίας 
ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση ενός θεατρικού δρώμενου βασισμένο στις γνώσεις που 
αποκτήθηκαν. Τα παιδιά μέσα από το πρόγραμμα αυτό ανέπτυξαν περιβαλλοντική ευαισθησία, 
ανέλαβαν πρωτοβουλίες περιβαλλοντικών δράσεων, γνώρισαν την πολιτιστική τους κληρονομιά, 
έμαθαν να ερευνούν και να αναζητούν τη γνώση, να συνεργάζονται και να επικοινωνούν. Η δομή 
και η παρουσίαση του προγράμματος οδήγησε στην ανάδυση της διαχρονικότητας των μινωικών 
αξιών. Η φιλοσοφία των Μινωιτών επηρέασε τις στάσεις των παιδιών και οι διαχρονικές αξίες τους
βρήκαν εφαρμογή στην σύγχρονη καθημερινότητα τους.

Λέξεις κλειδιά: φυσικό περιβάλλον, Μινωικός πολιτισμός, Κρήτη, νηπιαγωγείο, project

1 Εισαγωγή
Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για το νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ) (Υπ. 

Απ.Γ2/21072β ΦΕΚ 304/τ.Β΄/13-3-2003) εισάγει το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη ως γνωστικό αντικείμενο του σύγχρονου νηπιαγωγείου. Η Εκπαίδευση για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη ως σύγχρονη οπτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει ευρύτερο 
προσανατολισμό καθώς το περιβάλλον δεν αντιμετωπίζεται απλά ως πηγή γνώσης αλλά ως ένα 
σύστημα ισορροπιών και σχέσεων όπου στόχος είναι ο ενεργός πολίτης. Η αξιοποίηση του ρόλου 
της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της κινητοποίησης 
των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να υιοθετήσουν πρακτικές και στάσεις ενός αειφόρου τρόπου 
ζωής θεωρείται βασικό ζητούμενο στην εκπαίδευση για τη Αειφορία. (ΔΕΠΠΣ, 2003).
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Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία είναι σε θέση να αναπτύξουν θετικές προς το περιβάλλον 
στάσεις και συμπεριφορές καθώς και να αναλάβουν δράσεις συμμετέχοντας σε περιβαλλοντικά 
προγράμματα στο σχολείο. Τα προγράμματα αυτά σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ πρέπει να δίνουν 
έμφαση στη διαθεματικότητα, στην ολιστική αντίληψη της γνώσης, στην αξιοποίηση του 
ενδιαφέροντος και του προβληματισμού των παιδιών καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών 
μάθησης που προάγουν τον «επιστημονικό εγγραμματισμό», δηλαδή τον επιστημονικό τρόπο 
σκέψης και έρευνας (Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006).

Στο χώρο της προσχολικής αγωγής η σύγχρονη αυτή παιδαγωγική προσέγγιση
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βρίσκει εφαρμογή και μέσα από τα σχέδια εργασίας (projects). Το 
σχέδιο εργασίας αναφέρεται σε μία εκτεταμένη, σε βάθος έρευνα ενός θέματος από τα παιδιά, το 
οποίο αναδύεται συνήθως από τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα τους. (Ντολιοπούλου, 2006).
Πρόκειται για ένα είδος προωθημένης διαθεματικότητας, η οποία από τη μία θέτει στο κέντρο της 
μαθησιακής διαδικασίας τον μαθητή με τα βιώματά του και την ενεργό συμμετοχή του στην έρευνα 
και από την άλλη τη νηπιαγωγό στο ρόλο του καθοδηγητή στη διερευνητική αυτή δράση 
(Καλογιαννάκης κ.ά, 2011). Η ομαδική εργασία, η ενεργητική συμμετοχή, η ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών, η έρευνα, η συνεργασία με τους γονείς, η ενεργοποίηση συνεσταλμένων παιδιών, η 
αξιοποίηση εμπειριών είναι μόνο μερικά από τα οφέλη του σχεδίου εργασίας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (Γκλιάου, 2002).

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στην υλοποίηση σχεδίου εργασίας σε νηπιαγωγείο με 
βασικό αντικείμενο έρευνας τη συμβολή του φυσικού περιβάλλοντος στην ανάδειξη και 
διαμόρφωση  του ανθρώπινου πολιτισμού. Συγκεκριμένα διερευνήθηκε πώς το φυσικό τοπίο, η 
γεωμορφολογία και η βιοποικιλότητα της Κρήτης συνέβαλλε στη «γέννηση» και ανάπτυξη του 
Μινωικού Πολιτισμού. Ο Μινωικός πολιτισμός (3000 έως 1450 π.Χ περίπου) θεωρείται ο πρώτος 
προηγμένος ευρωπαϊκός πολιτισμός της Εποχής του Χαλκού καθώς έφθασε σε υψηλό επίπεδο 
κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης αλλά και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τα αρχαιολογικά 
ευρήματα επιβεβαιώνουν την ανάπτυξη της ναυτιλίας, του εμπορίου, της γραφής, της ιατρικής,  της 
μικροτεχνίας, της σφραγιδογλυφίας, της μεταλλοτεχνίας, της κοσμηματοτεχνίας, της λιθοτεχνίας, 
της κεραμικής, της αρωματοποιίας (Bήμα, 18 Αυγούστου 2007). 

Στην πολιτισμική αυτή άνθηση συνέβαλε τα μέγιστα η γεωστρατηγική θέση της Κρήτης σε 
συνδυασμό με το φυσικό τοπίο και τη γεωμορφολογία του νησιού. Ο Μινωικός πολιτισμός είναι ο 
πολιτισμός που αντανακλά σε κάθε του έκφραση, περισσότερο από κάθε άλλον, τη σχέση 
ανθρώπου–φύσης. Οι Μινωίτες κατάφεραν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα δώρα της φύσης και 
ταυτόχρονα να ζήσουν σε αρμονία με αυτή. Ανέπτυξαν την κτηνοτροφία, τη γεωργία, τις πλαστικές 
τέχνες, τη βοτανολογία, το εμπόριο, στηριζόμενοι στο φυσικό πλούτο της Κρήτης και τη 
γεωγραφική της θέση. Η σχέση και ο σεβασμός των Μινωιτών προς τη φύση καταδεικνύεται μέσα 
από τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα όπως τοιχογραφίες, αγγεία, σφραγίδες (Bήμα, 18
Αυγούστου 2007).  

Η μοναδική αυτή σχέση αλληλεξάρτησης και αρμονικής συνύπαρξης ανθρωπογενούς και 
φυσικού περιβάλλοντος αποτέλεσε το βασικό κίνητρο για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 
project. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική περίοδο 2013-2014 στα πλαίσια 
συμμετοχής του 2ου Νηπιαγωγείου Βουτών στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο του ΚΠΕ Ομηρούπολης 
Χίου: «Όταν η Φύση δημιουργεί Πολιτισμό».

Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν:
1. Τα παιδιά να κατανοήσουν την αξία του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης και τη 

συμβολή του στη διαμόρφωση του πολιτισμού των Μινωιτών.
2. Να έρθουν σε επαφή με την πολιτιστική μας κληρονομιά.
3. Να μελετήσουν το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης μέσα από τα έργα του Μινωικού 

πολιτισμού αλλά και το σημερινό κρητικό τοπίο και τη βιοποικιλότητα.
4. Να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση, να γίνουν ενεργοί πολίτες για το περιβάλλον, 

την υγεία και τον πολιτισμό.
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2 Στάδια ανάπτυξης σχεδίου εργασίας
Το σχέδιο εργασίας είχε εξάμηνη διάρκεια και πραγματοποιήθηκε με συνδιδασκαλία των δύο

ολοήμερων τμημάτων του νηπιαγωγείου. Χρησιμοποιήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος με 
έρευνα και παρουσιάσεις των ομάδων στην ολομέλεια, καθώς και έρευνα στο πεδίο, παιχνίδι, 
χρήση εικονικού και χειραπτικού υλικού. Σημαντική υπήρξε η συμβολή ειδικού επιστημονικού
προσωπικού στην υλοποίηση του σχεδίου εργασίας. Επίσης, οι δραματοποιήσεις του προγράμματος 
ήταν εμπνευσμένες από το μυθιστόρημα του Ν. Καζαντζάκη: «Στα παλάτια της Κνωσού».

2.1 Α΄ Φάση σχεδίου εργασίας
Αρχικά το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη διερεύνηση του θέματος. Έγινε καταγραφή όλων των 

γνώσεων των παιδιών (τι ξέρουμε;) σχετικά με το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης και το Μινωικό 
πολιτισμό. Έπειτα ρωτήθηκαν για το τι θα ήθελαν να μάθουν και με ποιο τρόπο.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την παραπάνω καταγραφή συγκροτήθηκαν οι ομάδες 
εργασίας, ενημερώθηκαν οι γονείς με σημείωμα και έγινε ο πρώτος σχεδιασμός και 
προγραμματισμός των δράσεων. Η θεματολογία των ομάδων αναπτύχθηκε σε δύο φάσεις. Στην 
πρώτη φάση μελετήθηκαν:  η γεωμορφολογία της Μινωική Κρήτης, η χλωρίδα, η πανίδα, το φυσικό 
περιβάλλον τα φυσικά φαινόμενα και η σχετική μυθολογία. Σε δεύτερη φάση μελετήθηκαν: η 
αρχιτεκτονική, η καθημερινή ζωή, η θρησκεία, και η επικοινωνία στη Μινωική Κρήτη και η σχετική 
μυθολογία.

Προτού ξεκινήσει η παρουσίαση των ομάδων δόθηκαν στα νήπια βασικές πληροφορίες για 
την δημιουργία της Κρήτης, την μυθολογία της καθώς και τον ιστορικό χρόνο (γραμμή του χρόνου)
στον οποίο συμβαίνουν όλα όσα θα μελετήσουμε.

2.2 Β΄ Φάση σχεδίου εργασίας
Η δεύτερη φάση του σχεδίου ξεκίνησε με την παρουσίαση των ομάδων εργασίας στην 

ολομέλεια της τάξης. Συγκεκριμένα οι ομάδες παρουσίασαν τα αποτελέσματα των ερευνών τους με 
ποικίλους εκφραστικούς τρόπους (ψυχοκίνηση, ζωγραφική, παιχνίδι, πηλοπλαστική, μουσική) και
διάφορα εποπτικά μέσα (projector, χάρτες, πίνακες αναφοράς, σχέδια). Η συμμετοχή των γονέων 
στο πρόγραμμα υπήρξε σημαντική και ουσιαστική με δράσεις όπως: παραγωγή Μινωικού 
αρώματος,  παρασκευή εδεσμάτων σύμφωνα με την κρητική διατροφή, σαπουνοποιία, 
κοσμηματοποιία, μελισσοκομία κ.α. Η ενημέρωσή τους για την εξέλιξη του προγράμματος ήταν 
άμεση και καθημερινή μέσα από το ιστολόγιο του νηπιαγωγείου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου 
εργασίας οι νηπιαγωγοί λειτουργούσαν συμβουλευτικά και υποστηρικτικά.

Οι δράσεις των ομάδων παρουσιάζονται συνοπτικά στις παρακάτω παραγράφους.
1. Γεωμορφολογία της Μινωικής Κρήτης:

Αρχικά τα νήπια υποβοηθούνται να προσδιορίσουν το στίγμα της Μινωικής Κρήτης  τόσο 
στο χρόνο όσο και στο χώρο. Αρχαιολογικά ευρήματα και χειραπτικό υλικό υποστηρίζουν τον 
«γεωγραφικό εγγραμματισμό» των νηπίων. Χαρτογραφούν με ποικίλα μέσα. Τόσο η ονοματοδοσία 
του νησιού όσο και η γεωμορφολογία του παρουσιάζεται και συνδέεται με τις θρησκευτικές 
αντιλήψεις του μινωικού κόσμου.

Δράσεις της ομάδας:
• Ανάγνωση γεωπολιτικών και γεωφυσικών χαρτών
• Κατασκευή γεωπολιτικών και γεωφυσικών χαρτών

Στην Μινωική Κρήτη τα βουνά και οι τόποι του καλύπτουν βασικές ανάγκες του Μινωίτη για 
το λόγο αυτό θεωρούνται ως τόποι με θεόσταλτες ζωοδόχες δυνάμεις! Στο ιερό βουνό θα 
δημιουργήσει ιερά κορυφής, ιερά σπηλαίων και ιερά άλση μέσα στα οποία θα ευχαριστεί και θα 
λατρεύει τις θεότητες για το «θείο δώρο» τους (Faure, 2002).

Δράσεις της ομάδας:
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Στην Μινωική Κρήτη τα βουνά και οι τόποι του καλύπτουν βασικές ανάγκες του Μινωίτη για 
το λόγο αυτό θεωρούνται ως τόποι με θεόσταλτες ζωοδόχες δυνάμεις! Στο ιερό βουνό θα 
δημιουργήσει ιερά κορυφής, ιερά σπηλαίων και ιερά άλση μέσα στα οποία θα ευχαριστεί και θα 
λατρεύει τις θεότητες για το «θείο δώρο» τους (Faure, 2002).

Δράσεις της ομάδας:

• Παρουσίαση βουνών, ιερών σπηλαίων και ιερών κορυφής της Μινωικής Κρήτης
καθώς και σχετικών μύθων

• Δραματοποίηση θρησκευτικού τελετουργικού με θέμα τα ιερά κορυφής βασισμένο σε 
απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Ν. Καζαντζάκη, «Στα παλάτια της Κνωσού»

• Παρουσίαση ποταμών, δασών και ιερών αλσών Μινωικής Κρήτης
• Οικολογική δράση για τον καθαρισμό του Καρτερού ποταμού στο Ηράκλειο Κρήτης
2. Χλωρίδα της Μινωικής Κρήτης:

Η Μινωική Γη είναι η μητέρα του σπόρου. Θα προμηθεύσει τη μινωική οικογένεια με 
βότανα, όσπρια, λαχανικά, καρπούς, ενώ  το λάδι της, το αλάτι της, τα αρωματικά της φυτά θα 
γλυκάνουν την πικρίλα αυτής της χορτοφαγίας και ξηροί καρποί πάνω σε μελωμένα γλυκίσματα 
πασπαλισμένα με σπόρια, θα γλυκαίνουν την ημέρα τους. Τέτοιου είδους διατροφικοί συνδυασμοί 
παρέχουν στους Μινωίτες ενέργεια, δύναμη και αντοχή για να δαμάζουν τη γη, δηλαδή να την 
καλλιεργούν (Faure, 2002).

Η σύγχρονη διαιτολογία θεωρεί σήμερα τη μεσογειακή δίαιτα ως τρόπο ζωής που χαρίζει 
υγεία και μακροζωία. Έρευνες που έχουν γίνει διεθνώς, φέρουν την Κρήτη ως το καλύτερο 
παράδειγμα μεσογειακής διατροφής. Ο αγροτικός πληθυσμός της Κρήτης ακολουθεί αιώνες τώρα 
τις διατροφικές συνήθειες των παππούδων τους, των Μινωιτών (Λαζαρίδης, 2009)

Δράσεις της ομάδας:
• Παρουσίαση βοτάνων, δέντρων, δημητριακών της Μινωικής Κρήτης και σχετικών 

μύθων
• Παρουσίαση της διατροφής των Μινωιτών
• Συσχετισμός Μινωικής και Μεσογειακής διατροφής
• Παρασκευή μινωικών γλυκισμάτων
• Παρουσίαση μινωικού τρόπου καλλιέργειας της γης και συγκομιδής του καρπού 

καθώς και των αντίστοιχων εργαλείων
• Μύθος Βουζύγη και Οινοτρόπων
• Δραματοποίηση του μύθου των Οινοτρόπων (Ελαίς, Σπερμώ, Οινώ)
• Καλλιέργεια και συγκομιδή ελιάς και παρουσίαση σχετικών εργαλείων
• Ο μύθος καταγωγής ιερής ελιάς και ο μύθος των πρώτων Ολυμπιακών αγώνων
• Αναπαράσταση τοιχογραφιών με θέμα τη συλλογή κρόκου
• Επίσκεψη μητέρας φαρμακοποιού και συζήτηση για την χρήση των βοτάνων στην 

φαρμακευτική και ιατρική της Μινωικής Κρήτης
• Αναπαράσταση του αθλήματος Παγκρατίου με αφορμή το λουλούδι παγκράτιο
3. Πανίδα της Μινωικής Κρήτης

Τα ζώα τα άγρια, τα οικόσιτα και τα ψάρια συμπλήρωναν την διατροφή των Μινωιτών .Το 
κυνήγι, μαζί με το χορό είναι πάντα το μεγάλο πάθος των Κρητών, όταν κυνηγούσαν συμπλήρωναν 
την τροφή τους και αθλούνταν (Faure, 2002).

Δράσεις της ομάδας:
• Παρουσίαση των πτηνών, ψαριών, οικόσιτων και μη ζώων της Μινωικής Κρήτης
• Παρουσίαση μουσικών μινωικών οργάνων (μινωική λύρα) κατασκευασμένα από

διάφορα μέρη ζώων
• Κατασκευή αρχαίας λύρας με υλικά από τη φύση
• Επίσκεψη γονιών, γιαγιάδων και ετοιμασία κρητικών εδεσμάτων μινωικών και 

παραδοσιακών τις ημέρες των Χριστουγέννων
4. Φυσικά φαινόμενα στη Μινωική Κρήτη

Οι αρχαιολόγοι αποδίδουν στους σεισμούς τη μερική ή ολική ερείπωση των ανακτόρων. Η 
ζωή του Μινωίτη απειλείται από το σεισμό και τα παλιρροιακά κύματα της θάλασσας. Για να 
αντιμετωπίσει την πρώτη απειλή κατασκευάζει χαμηλές ελαφριές και γερά θεμελιωμένες κατοικίες 
και εξορκίζει το κακό του σεισμού με θυσίες στα σπήλαια και στα παράκτια ιερά. Με τα 
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Ταυροκαθάψια αντιμετωπίζει και τις δυο απειλές μαζί σε μια γιορτή επιβίωσης όπου ο ταύρος είναι 
ο σεισμός, τα δύο κέρατα του η γη και η θάλασσα. Ο ταύρος-σεισμός τον σείει,  ο Μινωίτης τον 
πιάνει και από τα δυο κέρατα, αγωνίζεται να επιβιώσει «κατρακυλώντας» πάνω από την πλάτη του, 
αλλά τελικά ισορροπεί και επιβιώνει γιατί πατεί στη γη που είναι πια σταθερή (Faure, 2002).

Δράσεις της ομάδας:
• Παρουσίαση φυσικών φαινομένων (σεισμοί, έκρηξη ηφαιστείου Θήρας) στην 

Μινωική Κρήτη και οι συνέπειές τους στη ζωή των Μινωιτών
• Χρήση αυτοσχέδιου προπλάσματος ηφαιστείου και δημιουργία εικονικής έκρηξης 

ηφαιστείου
• Παρουσίαση Ταυροκαθάψιων
• Άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του σεισμού
5. Αρχιτεκτονική στη Μινωική Κρήτη

Η Μινωική Αρχιτεκτονική των ανακτόρων βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές: τον 
προσανατολισμό, την ασυμμετρία κατά το σχέδιο και το ύψος των κτιρίων γύρω από την αυλή και 
δεν επηρεάζεται από σύγχρονές της αρχιτεκτονικές αντιθέτως έχει να επιδείξει πρωτοτυπία. Τα 
ανάκτορα ανά την Κρήτη δεν υπήρξαν κατοικία του μονάρχη αλλά κατοικία του κλήρου (Faure,
2002).

Οι επαύλεις υπήρξαν ιδιοκτησίες ηγεμόνων, που διέθεταν ολόκληρη στρατιά από τεχνίτες, 
κέντρα δηλαδή αγροτικής και χειροτεχνικής δραστηριότητας. Αναπτύχθηκαν μικρά χωριά και 
μικρές σε πληθυσμό πόλεις, Ανάμεσα σε πόλεις και χωριά ανάκτορα και επαύλεις οι Μινωίτες 
χάραξαν δρόμους που επέβαλε η θρησκεία, το εμπόριο και η γεωγραφία. Το οδικό δίκτυο, οι 
ασφαλείς συγκοινωνίες και η εξελιγμένη τεχνική υπήρξε ένα από τα μυστικά ανωτερότητας της
Κρήτης σε σχέση με σύγχρονούς της ευρωπαϊκούς πολιτισμούς (Faure, 2002)

Δράσεις της ομάδας:
• Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής δομής, του διακόσμου του ανακτόρου της Κνωσού 

καθώς και των δομικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν από τη φύση για την ανέγερση 
του

• Επίσκεψη και ξενάγηση στην αίθουσα των τοιχογραφιών του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Ηρακλείου-συζήτηση για την τεχνοτροπία, τα χρώματα, τα σχέδια.

• Παρουσίαση άλλων γνωστών ανακτόρων της Μινωικής Κρήτης
• Κατασκευή τρισδιάστατου αρχιτεκτονικού χάρτη της Κρήτης με θέμα τα ανάκτορα 

της Μινωικής Κρήτης 
• Παρουσίαση εξοχικών μινωικών κατοικιών
• Επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του ανακτόρου της Κνωσού
• Παρουσίαση των μύθων του Λαβύρινθου και του Μινώταυρου

Σύμφωνα με ιστορικές πηγές η Kρήτη ως νησί επέτρεψε στις παραλίες της δυο ειδών 
δραστηριότητες στους Μινωίτες την ναυπηγική και τη ναυσιπλοΐα. Ο στόλος τους κυριάρχησε στη 
Μεσόγειο, άπλωσε το εμπόριο με θαλάσσιους δρόμους από τα παράλια της Ασίας ως την Αφρική 
και με τις οκτώ εμπορικές αποικίες τις Μινώες, έγινε ο κυρίαρχος εμπορικός λαός στη «Μεγάλη 
Πράσινη» (Faure, 2002).     

Τα πρώτα βήματα στην επιστήμη της αστρονομίας ανήκουν στον Μίνωα που μελέτησε τα 
ουράνια σώματα, για να διευκολύνει την ναυσιπλοΐα του και αποτύπωσε την εικόνα τους πάνω στα 
δαχτυλίδια του. Αφού ονομάτισε τα ουράνια σώματα, τα ταύτισε με τις θαλάσσιες θεότητες και οι 
Μινωίτες τα λάτρεψαν (Faure, 2002).

Δράσεις της ομάδας:
• Παρουσίαση της Μινωικής ναυπηγοκατασκευαστικής-χρήση υλικών από τη φύση και 

τρόπος κατασκευή των πλοίων
• Δημιουργία μοντέλων μινωικών καραβιών με βάση ιστορικά στοιχεία,

σφραγιδόλιθους και τοιχογραφίες
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ανάκτορα ανά την Κρήτη δεν υπήρξαν κατοικία του μονάρχη αλλά κατοικία του κλήρου (Faure,
2002).

Οι επαύλεις υπήρξαν ιδιοκτησίες ηγεμόνων, που διέθεταν ολόκληρη στρατιά από τεχνίτες, 
κέντρα δηλαδή αγροτικής και χειροτεχνικής δραστηριότητας. Αναπτύχθηκαν μικρά χωριά και 
μικρές σε πληθυσμό πόλεις, Ανάμεσα σε πόλεις και χωριά ανάκτορα και επαύλεις οι Μινωίτες 
χάραξαν δρόμους που επέβαλε η θρησκεία, το εμπόριο και η γεωγραφία. Το οδικό δίκτυο, οι 
ασφαλείς συγκοινωνίες και η εξελιγμένη τεχνική υπήρξε ένα από τα μυστικά ανωτερότητας της
Κρήτης σε σχέση με σύγχρονούς της ευρωπαϊκούς πολιτισμούς (Faure, 2002)

Δράσεις της ομάδας:
• Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής δομής, του διακόσμου του ανακτόρου της Κνωσού 

καθώς και των δομικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν από τη φύση για την ανέγερση 
του

• Επίσκεψη και ξενάγηση στην αίθουσα των τοιχογραφιών του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Ηρακλείου-συζήτηση για την τεχνοτροπία, τα χρώματα, τα σχέδια.

• Παρουσίαση άλλων γνωστών ανακτόρων της Μινωικής Κρήτης
• Κατασκευή τρισδιάστατου αρχιτεκτονικού χάρτη της Κρήτης με θέμα τα ανάκτορα 

της Μινωικής Κρήτης 
• Παρουσίαση εξοχικών μινωικών κατοικιών
• Επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του ανακτόρου της Κνωσού
• Παρουσίαση των μύθων του Λαβύρινθου και του Μινώταυρου

Σύμφωνα με ιστορικές πηγές η Kρήτη ως νησί επέτρεψε στις παραλίες της δυο ειδών 
δραστηριότητες στους Μινωίτες την ναυπηγική και τη ναυσιπλοΐα. Ο στόλος τους κυριάρχησε στη 
Μεσόγειο, άπλωσε το εμπόριο με θαλάσσιους δρόμους από τα παράλια της Ασίας ως την Αφρική 
και με τις οκτώ εμπορικές αποικίες τις Μινώες, έγινε ο κυρίαρχος εμπορικός λαός στη «Μεγάλη 
Πράσινη» (Faure, 2002).     

Τα πρώτα βήματα στην επιστήμη της αστρονομίας ανήκουν στον Μίνωα που μελέτησε τα 
ουράνια σώματα, για να διευκολύνει την ναυσιπλοΐα του και αποτύπωσε την εικόνα τους πάνω στα 
δαχτυλίδια του. Αφού ονομάτισε τα ουράνια σώματα, τα ταύτισε με τις θαλάσσιες θεότητες και οι 
Μινωίτες τα λάτρεψαν (Faure, 2002).

Δράσεις της ομάδας:
• Παρουσίαση της Μινωικής ναυπηγοκατασκευαστικής-χρήση υλικών από τη φύση και 

τρόπος κατασκευή των πλοίων
• Δημιουργία μοντέλων μινωικών καραβιών με βάση ιστορικά στοιχεία,

σφραγιδόλιθους και τοιχογραφίες

• Κατασκευή μινωικών καραβιών με πηλό
• Παρουσίαση Μινωικών αποικιών-Μινώες
• Κατασκευή τρισδιάστατου γεωγραφικού χάρτη της μινωικής Κρήτης με θέμα τα 

ταξίδια και τις εμπορικές συναλλαγές των Μινωιτών. 
• Αστρονομία
6. Καθημερινή ζωή στη Μινωική Κρήτη

Κάθε μινωικό σπίτι ήταν εξοπλισμένο με όλα τα σκεύη και τα εργαλεία ώστε η καθημερινή 
ζωή του ενοίκου του να είναι λειτουργική, αυτή την πολυτέλεια του την παρείχαν τα προϊόντα των 
τεχνιτών που ήταν απόγονοι των Κουρητών και  των Τελχίνων, των θεοτήτων με τα επιδέξια χέρια
(Faure, 2002).

Δράσεις της ομάδας:
• Παρουσίαση μινωικού οικιακού εξοπλισμού (μαγειρικά σκεύη και αγγεία) για την 

παρασκευή φαγητού
• Κατασκευή μαγειρικών σκευών με πηλό
• Παρουσίαση των εμπορικών συναλλαγών των Μινωιτών μέσα από δραματοποίηση 

σχετικού αποσπάσματος από το μυθιστόρημα του Ν. Καζαντζάκη, «Στα παλάτια της 
Κνωσού»

Η σφραγίδα σε ένα πληθυσμό σχεδόν αγράμματο χρησίμευε τόσο ως υπογραφή όσο και ως 
ταυτότητα. Οι γραφειοκρατικές μέθοδοι σε πινακίδες, τα μέτρα, τα σταθμά, η σφράγιση 
προσδιορίζουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη, τον τόπο προέλευσης και αποστολής, το ποσό και 
το βάρος (Faure, 2002).

Δράσεις της ομάδας:
• Παρουσίαση της μινωικής σφραγιδογλυφίας 
• Κατασκευή μινωικών σφραγίδων με πηλό
• Η ιστορίας της σφραγίδας στο πέρασμα των αιώνων
• Δημιουργία του Δίσκου της Φαιστού με σύγχρονες σφραγίδες
• Τα μαθηματικά στη Μινωική Κρήτη και η χρήση τους στην καταγραφή προϊόντων και 

αγαθών
• Μοτίβα (κανονικότητες) σε διάφορες μορφές μινωικής τέχνης (τοιχογραφίες, 

αγγειοπλαστική)
• Αγγειοπλαστική, κτηνοτροφία και υφαντουργία στη μινωική Κρήτη
• Δημιουργία μινωικού αργαλειού
• Επίσκεψη γονέα και συζήτηση για την μινωική μελισσοκομία 
• Επίσκεψη γονέα φαρμακοποιού και συζήτηση για την αρωματοποιία στα χρόνια των 

Μινωιτών: παραγωγή μινωικού αρώματος από κρητικά βότανα
• Επίσκεψη γονέα και συζήτηση για την μινωική σαπουνοποιία: παραγωγή σαπουνιού 

με ελαιόλαδο
• Παρουσίαση της μινωικής χρυσοχοΐας: τρόπος, υλικά κατασκευής, τεχνικές 

διακόσμησης των μινωικών κοσμημάτων
• Αναπαράσταση συνθέσεων σε μινωικά δαχτυλίδια
• Κατασκευή μινωικών κοσμημάτων με πηλό 

Ο καλλωπισμός και η ένδυση στη Μινωική Κρήτη είχε αξία προσωπική αφού ένδυμα και 
προσωπείο αποτελούσε προϋπόθεση ένταξης του κάθε ατόμου στις ομάδες μύησης ( Faure, 2002).

Δράσεις της ομάδας:
• Ένδυση και καλλωπισμός στη μινωική Κρήτη
• Κατασκευή μινωικών ενδυμάτων 
• Δραματοποίηση αποσπάσματος από το μυθιστόρημα του Ν. Καζαντζάκη, «Στα 

παλάτια της Κνωσού» με θέμα τις κόρες του Μίνωα, Φαίδρα και Αριάδνη και τις ώρες 
αναψυχής τους στο παλάτι

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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7. Θρησκεία στη Μινωική Κρήτη
Η θρησκεία βασίζεται σε τέσσερις νόμους: τον πολυθεϊσμό τον πολυσυμβολισμό τον 

πολυμορφισμό και τον σεβασμό των ιεροτελεστιών που υποστηρίζονται από χορό, μουσική και την 
κατάλληλη ένδυση με τη χρήση προσωπείων (Faure, 2002).

Δράσεις της ομάδας:
• Παρουσίαση του βασικού μινωικού πάνθεου
• Παρουσίαση των μορφών της Μεγάλης Μητέρας
• Παρουσίαση των σπουδαιότερων μινωικών θρησκευτικών συμβόλων
• Διαχρονικότητα των θρησκευτικών συμβόλων του φιδιού, του περιστεριού,

του κρίνου, του σταυρού
• Η διαχρονική επίδραση του μύθου του Λαβύρινθου και του Μινώταυρου στην τέχνη 
• Παρουσίαση και δραματοποίηση μινωικών θρησκευτικών χορών
• Παρουσίαση μινωικού δρώμενου στον αύλειο χώρο του σχολείου για τον ερχομό της 

Άνοιξης με θέμα τα μινωικά Θεοφάνεια 
8. Επικοινωνία στη Μινωική Κρήτη

Οι Μινωίτες μιλούσαν πελασγικά, ετεοκρητικά, κυδωνιακά και κάθε αιώνας έφερνε στο νησί 
την συνεισφορά του σε ξενικές λέξεις. Το εμπόριο τους δημιούργησε την ανάγκη χρήσης ξενικών
λέξεων και της κοπής νομισμάτων (Κρασσανάκης, χ.χ)

• Παρουσίαση της ιστορίας των νομισμάτων
• Παρουσίαση των μινωικών νομισμάτων: τρόπος κοπής, παραστάσεις, τρόπος 

συναλλαγών 
• Κατασκευή μινωικών νομισμάτων με πηλό

Η πρωτότυπη μινωική γραφή που είναι ταυτόχρονα ιδεογραφική, συλλαβική και 
στενογραφική γεννήθηκε στην Κρήτη από την σκέψη γραφέων με πρακτικό και μεθοδικό πνεύμα
(Faure, 2002).

Δράσεις της ομάδας:
• Παρουσίαση των συστημάτων γραφής της μινωική Κρήτη: κρητικά ιερογλυφικά, 

ιδεογράμματα, Γραμμική Α και Β
• Τα παιδιά γράφουν το όνομά τους με μινωικά συλλαβογράμματα 
• Παρουσίαση του Δίσκου της Φαιστού
• Κατασκευή του δίσκου με πηλό
• Μαθηματικά με τον Δίσκο της Φαιστού: μέτρηση και καταγραφή των 

συλλαβογραμμάτων του δίσκου σύμφωνα με το μινωικό και σύγχρονο σύστημα
αρίθμησης

• Δημιουργία του Δίσκου της Φαιστού σε παιχνίδι
• Επιλογή συμβόλων από το δίσκο της Φαιστού, δημιουργία ιστοριών από τα παιδιά και 

παρουσίασή τους στην ολομέλεια
• Δημιουργία flash book με τις ιστορίες των παιδιών, το οποίο αναρτήθηκε στο 

ιστολόγιο του σχολείου
Η Μινωική κοινωνία παρουσιάζεται σαν μια ανοικτή κλιμακωτή πυραμίδα, παρόμοια με τα 

ιερά βουνά της που έχουν διάφορα μονοπάτια και έτσι παραμένει σε όλους εφικτό να ανέβουν στην 
κορυφή της Ίδης, αρκεί να το κάνουν σεβόμενοι τους θεόσταλτους νόμους του Μίνωα του πρώτου 
ευρωπαίου νομοθέτη ( Faure, 2002).

Δράσεις της ομάδας:
• Παρουσίαση του Μινωικού Δίκαιου: νόμοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις στη 

Μινωική Κρήτη
Η επεξεργασία του θέματος από τις ομάδες ολοκληρώθηκε με τη σύνοψη και επανεξέταση 

των όσων μάθαμε σύμφωνα με το αρχικό σχεδιάγραμμα καταγραφής των γνώσεων των παιδιών.
Καταλήξαμε σε δύο βασικά συμπεράσματα-διαπιστώσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία:



433

7. Θρησκεία στη Μινωική Κρήτη
Η θρησκεία βασίζεται σε τέσσερις νόμους: τον πολυθεϊσμό τον πολυσυμβολισμό τον 

πολυμορφισμό και τον σεβασμό των ιεροτελεστιών που υποστηρίζονται από χορό, μουσική και την 
κατάλληλη ένδυση με τη χρήση προσωπείων (Faure, 2002).

Δράσεις της ομάδας:
• Παρουσίαση του βασικού μινωικού πάνθεου
• Παρουσίαση των μορφών της Μεγάλης Μητέρας
• Παρουσίαση των σπουδαιότερων μινωικών θρησκευτικών συμβόλων
• Διαχρονικότητα των θρησκευτικών συμβόλων του φιδιού, του περιστεριού,

του κρίνου, του σταυρού
• Η διαχρονική επίδραση του μύθου του Λαβύρινθου και του Μινώταυρου στην τέχνη 
• Παρουσίαση και δραματοποίηση μινωικών θρησκευτικών χορών
• Παρουσίαση μινωικού δρώμενου στον αύλειο χώρο του σχολείου για τον ερχομό της 

Άνοιξης με θέμα τα μινωικά Θεοφάνεια 
8. Επικοινωνία στη Μινωική Κρήτη

Οι Μινωίτες μιλούσαν πελασγικά, ετεοκρητικά, κυδωνιακά και κάθε αιώνας έφερνε στο νησί 
την συνεισφορά του σε ξενικές λέξεις. Το εμπόριο τους δημιούργησε την ανάγκη χρήσης ξενικών
λέξεων και της κοπής νομισμάτων (Κρασσανάκης, χ.χ)

• Παρουσίαση της ιστορίας των νομισμάτων
• Παρουσίαση των μινωικών νομισμάτων: τρόπος κοπής, παραστάσεις, τρόπος 

συναλλαγών 
• Κατασκευή μινωικών νομισμάτων με πηλό

Η πρωτότυπη μινωική γραφή που είναι ταυτόχρονα ιδεογραφική, συλλαβική και 
στενογραφική γεννήθηκε στην Κρήτη από την σκέψη γραφέων με πρακτικό και μεθοδικό πνεύμα
(Faure, 2002).

Δράσεις της ομάδας:
• Παρουσίαση των συστημάτων γραφής της μινωική Κρήτη: κρητικά ιερογλυφικά, 

ιδεογράμματα, Γραμμική Α και Β
• Τα παιδιά γράφουν το όνομά τους με μινωικά συλλαβογράμματα 
• Παρουσίαση του Δίσκου της Φαιστού
• Κατασκευή του δίσκου με πηλό
• Μαθηματικά με τον Δίσκο της Φαιστού: μέτρηση και καταγραφή των 

συλλαβογραμμάτων του δίσκου σύμφωνα με το μινωικό και σύγχρονο σύστημα
αρίθμησης

• Δημιουργία του Δίσκου της Φαιστού σε παιχνίδι
• Επιλογή συμβόλων από το δίσκο της Φαιστού, δημιουργία ιστοριών από τα παιδιά και 

παρουσίασή τους στην ολομέλεια
• Δημιουργία flash book με τις ιστορίες των παιδιών, το οποίο αναρτήθηκε στο 

ιστολόγιο του σχολείου
Η Μινωική κοινωνία παρουσιάζεται σαν μια ανοικτή κλιμακωτή πυραμίδα, παρόμοια με τα 

ιερά βουνά της που έχουν διάφορα μονοπάτια και έτσι παραμένει σε όλους εφικτό να ανέβουν στην 
κορυφή της Ίδης, αρκεί να το κάνουν σεβόμενοι τους θεόσταλτους νόμους του Μίνωα του πρώτου 
ευρωπαίου νομοθέτη ( Faure, 2002).

Δράσεις της ομάδας:
• Παρουσίαση του Μινωικού Δίκαιου: νόμοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις στη 

Μινωική Κρήτη
Η επεξεργασία του θέματος από τις ομάδες ολοκληρώθηκε με τη σύνοψη και επανεξέταση 

των όσων μάθαμε σύμφωνα με το αρχικό σχεδιάγραμμα καταγραφής των γνώσεων των παιδιών.
Καταλήξαμε σε δύο βασικά συμπεράσματα-διαπιστώσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία:

• Ο Μινωικός Πολιτισμός υπήρξε σπουδαίος γιατί η Κρήτη, η οποία τον «γέννησε» ήταν και 
είναι ένας ευλογημένος τόπος, ευνοημένος γεωμορφολογικά και γεωπολιτικά.

• Οι βασικοί πυλώνες του Μινωικού Πολιτισμού, εμπόριο και ναυτιλία, ευνοήθηκαν από την 
καίρια γεωγραφική θέση του νησιού και έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξή του.

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Αρχικά τα 
παιδιά γνώρισαν την επιστήμη της αρχαιολογίας με βιωματικό τρόπο παίζοντας δηλαδή τους 
μικρούς αρχαιολόγους στην αυλή του σχολείου. Πριν από κάθε επίσκεψη γινόταν προετοιμασία-
ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τον χώρο, τα εκθέματα, τους κανόνες συμπεριφοράς. Οι 
επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής:

• Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: ξενάγηση στην αίθουσα των τοιχογραφιών, 
παρουσίαση μινωικού δρώμενου με θέμα προσφορές-δώρα στον Μίνωα και τις κόρες του

• Επίσκεψη και ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού
• Επίσκεψη στη Μινωική Αυλή: γνωριμία με την μινωική αγγειοπλαστική, παρακολούθηση 

μινωικών δρώμενων με θέμα τα ταυροκαθάψια, θρησκευτικούς χορούς κ.α 

2.3 Γ΄ Φάση σχεδίου εργασίας

Το σχέδιο εργασίας ολοκληρώθηκε με την παράσταση «Στον καιρό του Μίνωα», την 
παρουσίαση ενός μικρού θεατρικού δρώμενου βασισμένο στις γνώσεις που αποκομίσαμε από το 
πρόγραμμα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Ν. Καζαντζάκη, «Στα παλάτια της Κνωσού».
Παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό στα πλαίσια συμμετοχής μας στο 20ο Παιδικό Φεστιβάλ Θεατρικής 
Έκφρασης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νομού Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκης. Οι 
στίχοι της συναδέλφου Χρυσούλας Βρέντζου πλαισίωναν το δρώμενο ως λόγια των 
πρωταγωνιστών. Με τον τρόπο αυτό έγινε διάχυση της ιστορικής και επιστημονικής γνώσης με 
καλλιτεχνικό και βιωματικό τρόπο. Αξιολογώντας το πρόγραμμα θεωρούμε ότι οι στόχοι 
επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό τόσο ως προς τις γνώσεις, τις στάσεις και τις δεξιότητες που 
θέλαμε να αναπτύξουμε. Μεταξύ άλλων τα παιδιά ανέπτυξαν περιβαλλοντική ευαισθησία, 
ανέλαβαν πρωτοβουλίες περιβαλλοντικών δράσεων, γνώρισαν την πολιτιστική τους κληρονομιά, 
έμαθαν να ερευνούν και να αναζητούν τη γνώση, να συνεργάζονται και να επικοινωνούν.

3. Συμπεράσματα
Είναι κοινή η πεποίθηση ότι η συστηματική ενασχόληση των μαθητών με το περιβάλλον και 

την προστασία του είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αύξηση της περιβαλλοντικής τους ευαισθησία 
αλλά και να ενισχύσει την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται τις συνέπιες που έχουν οι 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες σε αυτό. Άρα ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης τους με το 
περιβάλλον είναι βασικό ζητούμενο της σύγχρονης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Η παρούσα διδακτική πρόταση είχε ως στόχο να δείξει ότι τα παιδιά από την προσχολική ήδη 
ηλικία είναι ικανά κατανοήσουν τη σχέση αλληλεξάρτησης ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος μελετώντας πολιτισμικά μοντέλα του μακρινού παρελθόντος.

Συγκεκριμένα μέσα από το πρόγραμμα αυτό προωθείται μια καινοτόμος οικολογική 
συνείδηση: η φυσιολατρική στάση ζωής του Μινωίτη είναι τέχνη ζωής, που διασφαλίζει ατομική 
και κοινωνική πρόοδο και πολιτισμική πρωτοτυπία!

Τα νήπια κατανόησαν πως οι κανόνες τιμιότητας και αμοιβαιότητας που όριζαν την 
επικοινωνία στη μινωική εποχή σε συνδυασμό με τον ιερό νόμο της φιλοξενίας δημιούργησαν 
δίαυλους επικοινωνίας, εφαρμόζοντας αυτή τη γνώση στο σήμερα, «ο ξένος» αντιμετωπίζεται ως 
κομιστής της «νέας ιδέας»!

Η εκπαίδευση στην Μινωική Κρήτη δεν προωθούσε τις έμφυλες διακρίσεις αλλά 
αντιμετώπιζε τα δυο φύλα ως συναγωνιστές  στις δυσκολίες  της ζωής άρα η στάση τους πάνω στο 
συγκεκριμένο θέμα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Επίσης ο χορός και η μουσική λειτούργησε, τότε, συνεπικουρικά στην εκπαιδευτική 
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διαδικασία κάνοντας ευκολότερη τη μύηση, έτσι και εμείς ακολουθούμε, τον ίδιο δρόμο για να 
κάνουμε ευκολότερη την ένταξη των νέων μελών-νηπίων-στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Οι γιορτές στην μινωική καθημερινότητα χρησιμοποιούν σύμβολα που τους αποδίδουν  
θρησκευτική δύναμη! Γιορτάσαμε όπως οι πρόγονοί μας και αντιληφθήκαμε πως τα σύμβολά που 
επέλεξαν εξακολουθούν να διατηρούν τη δύναμη τους στον σύγχρονο κόσμο.     

Η καινοτομία στον τρόπο εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος δεν έγκειται στο 
γεγονός ότι στα νήπια παρουσιάστηκε ένας πολιτισμός του παρελθόντος αλλά έγινε συσχετισμός 
της παρελθοντικής πραγματικότητας με τη σύγχρονη και αντιλήφθηκαν πως είναι εφικτή και 
αποτελεσματική η χρήση των μεθόδων των προγόνων τους και της στάσης ζωής τους στην 
σύγχρονη καθημερινότητα μας! 
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση αποτελεί ένα Σχέδιο διαθεματικής διδακτικής παρέμβασης, διάρκειας 

τριών διδακτικών ωρών, με εμπλεκόμενα μαθήματα τη Νεοελληνική Λογοτεχνία και την 
Πληροφορική της Α' τάξης του Γυμνασίου. Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης διαθεματικής 
διδακτικής παρέμβασης είναι να προσεγγίσουν οι μαθητές τις ποικίλες όψεις του λαϊκού πολιτισμού 
καθώς και τις κοινωνικές αξίες που αναπαριστώνται μέσα από το αφηγηματικό είδος του παραμυθιού 
με την στήριξη των ΤΠΕ. Ο σκοπός αυτός συνάδει με τους στόχους των ΑΠΣ και των ΔΕΠΠΣ των 
προαναφερόμενων διδακτικών αντικειμένων. Οι μαθητές θα αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο 
και θα υλοποιήσουν τις δραστηριότητες που θα τους δοθούν αξιοποιώντας εργαλεία Web 2.0 όπως ο 
συνεργατικός επεξεργαστής κειμένου του GoogleDrive και το Wiki, εργαλείο το οποίο διευκολύνει τη 
συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου. Το συγκεκριμένο Σχέδιο διαθεματικής 
διδακτικής παρέμβασης υλοποιήθηκε στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Νικηφόρου 
Δράμας.

Λέξεις κλειδιά: Λαϊκός Πολιτισμός, Παραμύθια, Πληροφορική, Διαθεματικότητα

1 Εισαγωγή
Το Σχέδιο διαθεματικής διδακτικής παρέμβασης που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη εργασία 

αποτελεί μία διαθεματική προσέγγιση, διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, με εμπλεκόμενα μαθήματα 
τη Νεοελληνική Λογοτεχνία και την Πληροφορική της Α' τάξης του Γυμνασίου. Η συγκεκριμένη 
πρόταση αποτελεί εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης των νέων ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ στο Γυμνάσιο 
και αποτελεί κίνητρο για την συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Προαπαιτούμενα για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Σχεδίου διαθεματικής διδακτικής 
παρέμβασης αποτελούν :

α) Η διδασκαλία του λαϊκού παραμυθιού “Το πιο γλυκό ψωμί” από τη δεύτερη ενότητα του 
σχολικού εγχειριδίου  Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α' τάξης του Γυμνασίου.

β) Η διδασκαλία της Επεξεργασίας Κειμένου και της Άντλησης Πληροφοριών από τον 
Παγκόσμιο Ιστό, που αποτελούν το 10ο και 13ο Κεφάλαιο του βιβλίου της Πληροφορικής του 
Γυμνασίου αντίστοιχα.

γ) Η ύπαρξη wiki στη συγκεκριμένη τάξη και η εξοικείωση των μαθητών με το 
συνεργατικό εργαλείο wiki.

δ) Η στενή συνεργασία του Φιλολόγου με τον καθηγητή Πληροφορικής.

Στόχοι του Σχεδίου Διαθεματικής εργασίας είναι οι ακόλουθοι:

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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● Να κατανοήσουν πληρέστερα οι μαθητές τα βασικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου 
και της μορφής των λαϊκών παραμυθιών.

● Να έρθουν σε επαφή, μέσω της ενασχόλησης με το παραμύθι με τη συνδρομή των ΤΠΕ, 
και με άλλες μορφές του λαϊκού πολιτισμού και της λαϊκής παράδοσης (κεντήματα, πέτρινες 
κατασκευές, οικοσυσκευές, μύθους, τοπικές παραδόσεις, κ.α.), συνειδητοποιώντας, σε γενικές 
γραμμές, τα βασικά  τους χαρακτηριστικά.

● Να βελτιώσουν την ικανότητα ανεύρεσης πληροφοριών και εικόνων στο Διαδίκτυο.
● Να αναπτύξουν δεξιότητες εύστοχου εντοπισμού και επιλογής των σχετικών

πληροφοριών στο Διαδίκτυο. 
● Να αναπτύξουν τη δεξιότητα της επεξεργασίας συνεργατικών εγγράφων.
● Να επικοινωνήσουν με τους “άλλους” μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον του 

σημερινού ελληνικού σχολείου, καθώς ο λαϊκός πολιτισμός είναι από τα πιο πρόσφορα πεδία για 
την πραγματοποίηση της «πολιτισμικής συνάντησης» και της ανάδειξης των κοινών 
πολιτισμικών στοιχείων ανάμεσα στους λαούς.

● Να διαπιστώσουν ότι τα αφηγηματικά μοτίβα των παραμυθιών εξακολουθούν να 
αξιοποιούνται σήμερα στη λογοτεχνική και στην ευρύτερη πολιτισμική παραγωγή και τα ίδια τα 
παραμύθια εξακολουθούν να αποτελούν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας στο θέατρο, στον 
κινηματογράφο και στο διαδίκτυο. 
Το συγκεκριμένο Σχέδιο διαθεματικής εργασίας υλοποιήθηκε στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου με 

Λυκειακές Τάξεις Νικηφόρου Δράμας με τη συνεργασία καθηγητή Φιλολόγου (ΠΕ02) και καθηγητή 
Πληροφορικής (ΠΕ19).

2 Θεωρητική Προσέγγιση

2.1 Λαϊκός Πολιτισμός - Λαϊκό Παραμύθι
Λαϊκός πολιτισμός είναι ο πολιτισμός που δημιούργησαν οι άνθρωποι των αγροτικών 

στρωμάτων και μετέφεραν μαζί τους, καθώς μετακινούνταν σε αστικά περιβάλλοντα.  Βασικές 
παράμετροι του λαϊκού πολιτισμού είναι η κοινωνική συγκρότηση, τα ήθη και τα έθιμα και η λαϊκή 
τέχνη (Μερακλής, 2004).

Η ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των παιδιών σε θέματα του λαϊκού πολιτισμού οξύνει τον 
προβληματισμό και την κριτική σκέψη. Η γενιά που γνωρίζει τις ρίζες της, τον πολιτισμό που 
προηγήθηκε απ’ αυτήν, μπορεί να χαράξει δυναμικά τη δική της πορεία και να δημιουργήσει το δικό 
της πολιτισμό (Βαγή-Σπύρου, 2010). Ταυτόχρονα έχει διατυπωθεί η άποψη ότι λαϊκός πολιτισμός είναι 
από τα πιο πρόσφορα πεδία για την πραγματοποίηση της «πολιτισμικής συνάντησης» και την ανάδειξη
των κοινών πολιτισμικών στοιχείων ανάμεσα στους λαούς, χωρίς ταυτόχρονα να παραγνωρίζονται και 
οι ιδιαιτερότητες οι οποίες καθορίζονται από τη γενική και την τοπική ιστορία (Κακάμπουρα, 2005).

Τα παραμύθια είναι διηγήσεις ποικίλης προέλευσης, ευτράπελες, διδακτικές, μαγικές, εξωτικές 
κ.α., οι οποίες κοινό σκοπό έχουν να προκαλέσουν την τέρψη και κοινό χαρακτηριστικό «το έντεχνον 
της διηγήσεως και το διηγηματικό πλάτος». Κυρίως όμως, λέγοντας παραμύθια εννοούμε τις 
φανταστικές εκείνες διηγήσεις του λαού, οι οποίες δε συνδέονται ούτε προς συγκεκριμένο τόπο ούτε 
προς συγκεκριμένο πρόσωπο και ως προς το χρόνο τοποθετούνται αόριστα στο παρελθόν (Κυριακίδης, 
1922). Δηλαδή στο παραμύθι ο χρόνος και ο τόπος είναι αόριστος και η δράση εκτυλίσσεται σχεδόν 
εξολοκλήρου μέσα από την ανωνυμία των προσώπων.

Για το παραμύθι συγκεκριμένα ο Αυδίκος (1999, 2002) ισχυρίζεται ότι αποτελεί, ίσως, το 
καταλληλότερο είδος για μια εναλλακτική μορφή ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, η οποία πυροδοτεί 
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τη φαντασία, καλλιεργεί τη γλωσσική έκφραση, καταργεί  τον ορθολογιστικό προσανατολισμό της 
μαθησιακής διαδικασίας και παράλληλα ανοίγει δρόμους επικοινωνίας με τη διεθνή πολιτισμική 
κληρονομιά. Και αυτό συμβαίνει, διότι το λαϊκό παραμύθι εμπεριέχει στοιχεία εθνικής ταυτότητας και 
πλείστες τοπικές αντιλήψεις περί των πραγμάτων, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και έναν οικουμενικό 
χαρακτήρα. Επιπλέον, τα παραμύθια κάθε χώρας είναι παραλλαγές ενός παγκόσμιου προτύπου. 

Την ίδια παράδοση προσαρμοσμένη ανάλογα στις ιστορικές περιστάσεις των λαών έχουν όλοι οι 
λαοί της μεσαιωνικής Ευρώπης αλλά και μουσουλμάνοι καθώς και ασιατικοί και αφρικανικοί λαοί 
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μοτίβα αυτά λειτουργίες. Μελέτησε τα μαγικά παραμύθια της χώρας του και αποκωδικοποίησε μέσα 
σε αυτά τριανταμία (31) λειτουργίες που καθορίζουν τη δράση των ηρώων (Prop, 1987).

Η γλωσσική μορφή του λαϊκού παραμυθιού παρουσιάζει έντονα στοιχεία προφορικότητας:  
ζωντανή και λιτή διήγηση, απέριττη γλώσσα, παρατακτική σύνταξη, ζωντανούς διάλογους. Τα 
παραμύθια διατηρούν το ύφος και την τεχνοτροπία της προφορικής παράδοσης που τα διέσωσε. Οι 
αφηγηματικοί τρόποι που κυριαρχούν στο παραμύθι είναι η αφήγηση, η περιγραφή και οι διάλογοι 
(Κυριακίδης, 1922). 

2.3 Γνωστικές θεωρίες μάθησης
Ως προς τη μεθοδολογία, η διαθεματική αυτή προσέγγιση δομήθηκε ομαδοσυνεργατικά 

συνδυάζοντας τις  θεωρίες του Εποικοδομητισμού, και συγκεκριμένα της Πολλαπλής Νοημοσύνης, της 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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2.4 Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο
Συνηθισμένη δραστηριότητα των μαθητών αποτελεί η αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο 

για την υλοποίηση εργασιών. Η δραστηριότητα αυτή σταδιακά αποκτά μεγαλύτερη εφαρμογή στη
σχολική τάξη (Purchell, et al., 2013). Όταν οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες στο 
Διαδίκτυο, πρέπει να εφαρμόσουν πολλαπλές γνωστικές δεξιότητες, όπως η επιλογή λέξεων κλειδιών, 
η ανάγνωση και η επιλογή σχετικών πληροφοριών καθώς και η αξιολόγηση και σύνθεση διαφορετικών 
και συχνά αντικρουόμενων απόψεων (Brand-Gruwel, Stadtler, 2011).

2.5 Τα Εργαλεία Web 2.0 στην εκπαίδευση
Ο όρος Web2.0 (Ιστός 2.0) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκοσμίου 

Ιστού, η οποία βασίζεται στην όλο και αυξανόμενη δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να 
μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται σύγχρονα ή ασύγχρονα στο Διαδίκτυο. Το Web2.0 
σηματοδοτεί τη μετάβαση από ένα Διαδίκτυο που παρείχε μόνο πληροφορίες στους απλούς χρήστες 
(“Read Only” Web) στο συμμετοχικό Διαδίκτυο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 
αλληλεπιδρούν χωρίς απαραίτητα να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών 
(Read/Write Web) (Βίγκλας κ.α., 2007). 

Τα εργαλεία Web2.0 αποτελούν εφαρμογές στο Διαδίκτυο, με στόχο την παροχή εξελιγμένων 
υπηρεσιών επικοινωνίας, το ασφαλές μοίρασμα πληροφορίας, την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία 
ανάμεσα στους χρήστες του παγκόσμιου ιστού και τέλος την ταυτόχρονη πρόσβαση και επεξεργασία 
κοινόχρηστων εγγράφων. Οι «ιδέες» που διαπερνούν το Web 2.0 έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη και 
εξέλιξη των διαφόρων εικονικών (μέσω του Διαδικτύου) κοινοτήτων και αντίστοιχων εφαρμογών, 
όπως τους κόμβους μοιράσματος βίντεο, τα wikis, τα ιστολόγια (blogs) κ.λ.π. (ΕΥΓΕΜ, 2013). 
Ποικίλες είναι οι εφαρμογές Web2.0 που προτείνονται για αξιοποίηση στην εκπαιδευτική πράξη. 

2.5.1 Συνεργατικός επεξεργαστής κειμένου Google Drive
Ο συνεργατικός επεξεργαστής κειμένου Google Drive είναι μία Web2.0 εφαρμογή με την οποία 

δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής, δημιουργίας, επεξεργασίας, διαμοιρασμού, συνδιαμόρφωσης και 
αυτόματης αποθήκευσης εγγράφων κειμένου. Τα έγγραφα είναι προσβάσιμα από οποιονδήποτε 
υπολογιστή διαθέτει σύνδεση στο Διαδίκτυο και ένα φυλλομετρητή. Το μόνο που απαιτείται είναι ένας 
δωρεάν λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο gmail. Η εφαρμογή προσφέρει ταυτόχρονη, 
συνεργατική συγγραφή πολλαπλών χρηστών από απομακρυσμένες περιοχές με δυνατότητα άμεσης 
συνομιλίας με chat. Ο συγκεκριμένο επεξεργαστής κειμένου βοηθάει στην ομαδική και συνεργατική 
δράση. Με τη δυνατότητα του διαμοιρασμού εγγράφων που παρέχει μπορούν να υποστηριχθούν 
συνεργατικές μέθοδοι και πρακτικές (GoogleDrive, 2012).

2.5.2 Το συνεργατικό εργαλείο Web2.0 Wiki
Το Wiki, είναι ένα εργαλείο Web 2.0, το οποίο διευκολύνει τη συνεργασία πολλών ατόμων για 

τη συγγραφή ενός έργου. Πρόκειται για μία ιστοσελίδα, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να 
επεξεργάζονται το περιεχόμενό της πολύ εύκολα και γρήγορα. Ο κάθε χρήστης που συμμετέχει στη 
συγγραφή ενός κοινού έργου, που αναρτάται σε ένα δικτυακό τόπο, προσθέτει την προσωπική του 
γνώση, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να τη μοιράζονται. Συνεπώς, διευκολύνει τη συνεργασία πολλών 
ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου (Παλαιγεωργίου, 2011). 
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3 Μεθοδολογία
Το συγκεκριμένο Σχέδιο διαθεματικής διδακτικής παρέμβασης είχε διάρκεια τριών διδακτικών 

ωρών και υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Γυμνασίου με Λ.Τ. Νικηφόρου Δράμας. 
Απευθύνθηκε σε τμήμα δώδεκα (12) μαθητών της Α΄ Τάξης του συγκεκριμένου σχολείου, ενώ ένας 
μαθητής απουσίαζε κατά την συγκεκριμένη ημέρα. Αρχικά αναφέρθηκε στους μαθητές αναλυτικά ο 
σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της παρέμβασης και τους δόθηκε σύντομο και ξεκάθαρο πλάνο των 
δραστηριοτήτων που θα ακολουθούσαν στις επόμενες τρεις διδακτικές ώρες.   

Την πρώτη διδακτική ώρα, αρχικά γίνεται μια ολιγόλεπτη επανάληψη των βασικών 
χαρακτηριστικών του παραμυθιού, μέσω της διαλογικής μεθόδου των ερωτοαποκρίσεων. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η παγίωση των γνώσεων των μαθητών πάνω στα βασικά χαρακτηριστικά του 
παραμυθιού, ζητείται να δώσουν συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα από το λαϊκό παραμύθι “Το πιο 
γλυκό ψωμί”, που ήδη έχουν διδαχθεί, αλλά και μέσα από άλλα λαϊκά παραμύθια, που οι ίδιοι 
γνωρίζουν. Οι μαθητές που προέρχονταν από άλλες χώρες (ένας μαθητής καταγόμενος από την 
Αλβανία, μία μαθήτρια καταγόμενη από τη Βουλγαρία και μία μαθήτρια που είχε φοιτήσει στο 
Γερμανικό Δημοτικό Σχολείο) ενθαρρύνθηκαν να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του παραμυθιού 
μέσα σε λαϊκά παραμύθια της πολιτιστικής κληρονομιάς της “άλλης” χώρας. Μέσω του 
βιντεοπροβολέα παρουσιάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαθεματικής παρέμβασης σελίδα με τον 
ορισμό, τα είδη και τα βασικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού σε περιεχόμενο και μορφή, η οποία 
δομείται στους παρακάτω άξονες :

● Διάκριση των παραμυθιών σε μαγικά, εξωτικά, ευτράπελα, κ.τ.λ..
● Το παραμύθι ως παγκόσμιο και ως τοπικό λογοτεχνικό είδος. 
● Αοριστία ως προς τον τόπο, το χρόνο και τα πρόσωπα.
● Αφηγηματικά μοτίβα ή επεισόδια (τα επιμέρους θέματα της ιστορίας).
● Χαρακτηριστκά παραμυθικού ήρωα.
● Αφηγηματικοί τρόποι: αφήγηση, διάλογοι, περιγραφή.
● Γλωσσική μορφή λαϊκού παραμυθιού/στοιχεία προφορικότητας (ζωντανή και λιτή 

αφήγηση, απέριττη γλώσσα, παρατακτική σύνταξη, ζωντανοί διάλογοι, έντονα διαλεκτικά 
στοιχεία). 
Στη συνέχεια χωρίστηκαν τυχαία οι μαθητές σε πέντε ομάδες (τέσσερις των δύο και μία των 

τριών ατόμων). Ακολούθως έγινε σύντομη παρουσίαση του συνεργατικού επεξεργαστή κειμένου του 
GoogleDrive, των πλεονεκτημάτων του στις συνεργατικές εργασίες και των δυνατοτήτων κοινής 
χρήσης (προβολής, επεξεργασίας) αρχείων. Σε κάθε ομάδα δόθηκε χαρτάκι με κωδικούς για την είσοδο 
τους στον συνεργατικό επεξεργαστή κειμένου. Αμέσως μετά  κάθε ομάδα κλήθηκε να αναζητήσει στον 
Παγκόσμιο Ιστό παραμύθια από τη χώρα µας και από άλλες χώρες. Τα παραμύθια που βρήκε κάθε 
ομάδα τα επικόλλησε σε έγγραφο του συνεργατικού επεξεργαστή κειμένου του GoogleDrive.

Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα ζητείται από την κάθε ομάδα να επιλέξει προς επεξεργασία δύο 
(εάν έχουν μεγάλη έκταση) ή τρία (εάν έχουν μικρότερη έκταση) από τα παραμύθια που έχει βρει. Στη 
συνέχεια ζητείται από τις ομάδες:

● Να εντοπίσουν στα παραμύθια που έχουν επιλέξει τουλάχιστον τρία από τα βασικά 
χαρακτηριστικά του λαϊκού παραμυθιού (τα ίδια χαρακτηριστικά και για τα δύο ή τρία 
παραμύθια). Όλες οι ομάδες παροτρύνονται να εντοπίσουν στα παραμύθια τους το βασικό 
χαρακτηριστικό των αφηγηματικών μοτίβων.

● Να συγκρίνουν τις ομοιότητες ή τις διαφορές που παρουσιάζουν τα παραμύθια που 
επέλεξαν ως προς τα συγκεκριμένα αυτά χαρακτηριστικά. 

● Να καταγράψουν τα συμπεράσματα της διερεύνησής τους στο τέλος του συνεργατικού  
εγγράφου τους (Google Drive). 
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Ακολούθως, κάθε ομάδα εκχωρεί δικαιώματα προβολής της εργασίας της και προς τις υπόλοιπες 
ομάδες του τμήματος. 

Την τρίτη διδακτική ώρα,  εκπρόσωπος της κάθε ομάδας κλήθηκε να παρουσιάσει τα 
συμπεράσματα στην ολομέλεια της τάξης, ενώ ταυτόχρονα οι υπόλοιπες ομάδες παρακολουθούσαν 
την εργασία της συγκεκριμένης ομάδας στην οθόνη του υπολογιστή τους. Στη συνέχεια δόθηκε 
ομαδική εργασία με θέμα την αναζήτηση ψηφιακών πηγών για τα επανερχόµενα µοτίβα (π.χ. το 
αθάνατο νερό, η δοκιμασία, η ανταμοιβή κ.α.) σε διάφορες όψεις του λαϊκού βίου (κεντήµατα, 
ζωγραφικά έργα, πέτρινες κατασκευές, κ.α.). Οι εικόνες που εντοπίστηκαν επικολλήθηκαν στο 
συνεργατικό έγγραφο και στη συνέχεια σχολιάστηκαν μέσα  σε κάθε ομάδα και στο ίδιο έγγραφο 
καταγράφηκαν οι απόψεις που ακούστηκαν. Τέλος οι μαθητές δημιούργησαν μία καινούρια σελίδα στο 
wiki της τάξης τους, όπου κάθε ομάδα πρόσθεσε το σύνδεσμο του συνεργατικού της εγγράφου.

Σε όλες τις φάσεις της διαθεματικής παρέμβασης οι μαθητές με καταγωγή από άλλη χώρα 
ενθαρρύνονταν να αναζητήσουν ψηφιακές πηγές και στη μητρική τους γλώσσα, μεταφράζοντας, στα 
μέτρα του δυνατού, τις πληροφορίες που εντόπιζαν στους συμμαθητές τους.

Επιπλέον, σε όλη τη διάρκεια της διαθεματικής παρέμβασης ο ρόλος των εισηγητριών ήταν 
ενθαρρυντικός και διευκολυντικός. Επίσης, κατά την αναζήτηση ψηφιακών πηγών για τα 
επανερχόµενα µοτίβα σε διάφορες όψεις του λαϊκού βίου πρότειναν κατά περίπτωση λέξεις κλειδιά 
που διευκόλυναν στους μαθητές στην αναζήτηση (π.χ. εικόνες για μοτίβα παραμυθιών σε λαϊκά 
κεντήματα, μοτίβα παραμυθιών σε λαογραφικές συλλογές, κατασκευές με μοτίβα παραμυθιών, κ.λ.π.).
Παράλληλα, όπου κρινόταν αναγκαίο, κατεύθυναν τους μαθητές προς συγκεκριμένες ιστοσελίδες. 

Στο τέλος της παρέμβασης δόθηκε στους μαθητές φύλλο αξιολόγησης, το οποίο συμπληρώθηκε 
άμεσα. 

4 Αξιολόγηση

4.1 Αξιολόγηση από τις εισηγήτριες
Οι εισηγήτριες της παρέμβασης, η Φιλόλογος (ΠΕ02) και η καθηγήτρια Πληροφορικής (ΠΕ19), 

έμειναν πλήρως ικανοποιημένες από την εφαρμογή της παρέμβασης στο συγκεκριμένο τμήμα 
μαθητών. Οι δραστηριότητες που κάλυψαν τις τρεις διδακτικές ώρες υλοποιήθηκαν στη βάση του 
μεθοδολογικού σχεδιασμού και μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο χωρίς ανατροπές ή εκπλήξεις. 

Οι μαθητές εργάστηκαν με ενθουσιασμό καθώς η μέθοδος διαθεματικής προσέγγισης που 
εφαρμόστηκε τους φάνηκε πρωτοποριακή και ευχάριστη. Διατήρησε το ενδιαφέρον τους έως την 
τελική φάση της παρέμβασης και τους οδήγησε σε ουσιαστική εμπλοκή στις διαδικασίες. 
Συνεργάστηκαν μεταξύ τους ομαλά στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου. 

Οι μαθητές που προέρχονταν από άλλες χώρες ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα της 
αναζήτησης στο Διαδίκτυο παραμυθιών και στοιχείων λαϊκού πολιτισμού στη μητρική τους γλώσσα, 
ενώ οι υπόλοιποι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα παραμύθια και την κουλτούρα των άλλων 
λαών. Η ανταπόκριση μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ορισμένοι μαθητές με μητρική γλώσσα την 
ελληνική αναζήτησαν και επεξεργάστηκαν παραμύθια προερχόμενα από τη βρετανική πολιτισμική 
κληρονομιά στην αγγλική γλώσσα, ενώ άλλοι δούλεψαν πάνω σε μεταφράσεις παραμυθιών άλλων 
χωρών, κυρίως της Άπω Ανατολής, που εντόπισαν στο Διαδίκτυο.

Επίσης η δεξιότητα της αναζήτησης στο Διαδίκτυο και της επικόλλησης στο συνεργατικό 
επεξεργαστή κειμένου λαϊκών παραμυθιών και ψηφιακών εικόνων με παραμυθιακά μοτίβα σε 
διάφορες όψεις του λαϊκού βίου κατακτήθηκε  πλήρως. Αναπτύχθηκε, επίσης, σημαντικά η δεξιότητα 
στο χειρισμό των συνεργατικών εργαλείων μάθησης. Μικρή δυσκολία προέκυψε μόνο κατά την 
αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο στην αλβανική και τη βουλγαρική γλώσσα, η οποία γρήγορα 
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ξεπεράστηκε με τη συνδρομή των εισηγητριών. Οι μαθητές που αναζήτησαν πληροφορίες στις δύο 
παραπάνω γλώσσες φάνηκε να μην είναι καθόλου εξοικειωμένοι με αυτή τη διαδικασία.

Ουσιαστική δυσκολία προέκυψε κατά τον εντοπισμό και τη συγκριτική θεώρηση των βασικών 
χαρακτηριστικών των λαϊκών παραμυθιών στα συγκεκριμένα παραμύθια που επέλεξαν οι μαθητές.
Καθώς, εξάλλου, η κατάκτηση της αφαιρετικής λειτουργίας της σκέψης σε μαθητές της Α΄ τάξης 
Γυμνασίου δε βρίσκεται σε εξελιγμένο στάδιο, η υπερκέραση της παραπάνω δυσκολίας συνιστούσε 
μία από τις προκλήσεις της παρέμβασης. Το γεγονός, μάλιστα, ότι οι ομάδες χειρίστηκαν γόνιμα τη 
σύνθετη αυτή πρόκληση, όπως φάνηκε από την έκθεση στην ολομέλεια των συμπερασμάτων στα 
οποία κατέληξαν οι ομάδες και την καταγραφή τους στο συνεργατικό  εγγράφο (Google Drive), 
καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της διαθεματικής παρέμβασης.

4.2 Αξιολόγηση από τους μαθητές
Η επεξεργασία των φύλλων αξιολόγησης έδειξε ότι και οι έντεκα μαθητές  παγίωσαν, από τη μια 

μεριά, τις γνώσεις τους πάνω στη δομή και τα χαρακτηριστικά του λαϊκού παραμυθιού και, από την 
άλλη, ότι συνειδητοποίησαν πως το παραμύθι είναι ένα είδος που ταξιδεύει παντού και οι παραδόσεις 
των λαών συνδέονται μεταξύ τους. Επιπλέον η επεξεργασία των φύλλων αξιολόγησης επιβεβαίωσε ότι 
οι μαθητές κατέκτησαν πλήρως τις δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών και εικόνων στο Διαδίκτυο 
και χειρισμού του συνεργατικού επεξεργαστή κειμένου εργαλείου Web2, Googledrive. Επίσης και οι 
έντεκα μαθητές δήλωσαν ότι συνεργάστηκαν ομαλά με τους συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια των 
ομαδοσυνεργατικών δράσεων της παρέμβασης και ότι έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από τον τρόπο 
που χειρίστηκαν οι εισηγήτριες τις διαδικασίες της παρέμβασης. Με κάθε ευκαιρία στις απαντήσεις 
τους σχολίαζαν ότι βίωσαν μια ευχάριστη και δημιουργική διδακτική διαδικασία. 

5 Συμπεράσματα

Η διαθεματική παρέμβαση που προτείνει η παρούσα εργασία ανέδειξε τις διευρυμένες δυνατότητες 
που παρέχουν οι ΤΠΕ κατά τη γνωριμία των μαθητών με τα βασικά χαρακτηριστικά των λαϊκών 
παραμυθιών και την επαφή τους με άλλες μορφές του λαϊκού πολιτισμού τους. Οι δυνατότητες αυτές 
συνίστανται στη γρήγορη πρόσβαση σε ζητούμενο υλικό, στην ευέλικτη και ομαδοσυνεργατική 
επεξεργασία-σύνθεση του υλικού αυτού και στην πολυτροπική προβολή του τελικού προϊόντος στο 
πλαίσιο της ολομέλειας. Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο εξασφαλίζεται η δημιουργική εξοικείωση των 
μαθητών με το λαϊκό παραμύθι και τη λαϊκή παραδοσιακή κληρονομιά μέσα σε ένα μαθητοκεντρικό 
πλαίσιο μάθησης .
Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι το λαϊκό παραμύθι και η διδακτική του προσέγγιση μέσω των νέων 
τεχνολογιών υποστηρίζει και προωθεί τους διαπολιτισμικούς στόχους της εκπαίδευσης. Μέσω της 
εύστοχης ανεύρεσης πληροφοριών στο Διαδίκτυο οι μαθητές εντόπισαν παραλλαγές παραμυθιών 
προερχόμενες από διαφορετικές εθνικές κουλτούρες. Η επεξεργασία των παραλλαγών αυτών ανέδειξε 
τον οικουμενικό χαρακτήρα του παραμυθιού και αποκάλυψε μια πρωτόγνωρη σε αυτούς προοπτική 
πολυπολιτισμικής ένταξης. Ο εντοπισμός  ψηφιακών εικόνων με παραμυθιακά μοτίβα σε διάφορες 
όψεις του λαϊκού βίου αποκάλυψε τα κοινά στοιχεία σύνδεσης των τοπικών πολιτισμών και “τα 
νήματα που ενώνουν τις διαφορετικές κουλτούρες” (Κακάμπουρα, 2005). Συνεπώς οι παραπάνω 
διαδικασίες έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν μια δι-εθνική παράδοση και κουλτούρα και να 
αποτελέσουν εργαλεία, ικανά να συμβάλλουν στο μετασχηματισμό του σχολείου από μονοπολιτισμικό 
και εθνοκεντρικό σε διαπολιτισμικό (Τσιλιμένη, 2004). Η επεξεργασία των παραλλαγών μέσω των 
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συνεργατικών εργαλείων του Παγκόσμιου Ιστού μπορεί να οδηγήσει ταχύτερα στο στόχο αυτό 
ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή και την ενεργητική-βιωματική μάθηση. 
Από την άλλη μεριά έχει διατυπωθεί η άποψη πως οι πολυτροπικοί εγγραμματισμοί έχουν αναγάγει το 
παιγνιώδες σε δεσπόζουσα επιδίωξη, προκειμένου να αποφύγουμε την τρομακτική πλήξη. Δηλαδή οι 
πολυτροπικές αυτές δραστηριότητες στη διδασκαλία μέσα στο σχολικό περιβάλλον ουσιαστικά 
επιδιώκουν να υπερβούν την γιγαντιαία πλήξη εκπαιδευτικών και μαθητών, λειτουργώντας μέσα στη 
φαντασίωση της αεί - καινοθηρίας, μιας διαρκούς ενασχόλησης με το πρωτόγνωρο, το πρωτότυπο και  
το φαντασμαγορικό. Παράλληλα τέτοιες εκπαιδευτικές τεχνικές ριζώνουν τους μαθητές στην 
καταναλωτική - εμπορευματική νοοτροπία και πολλές φορές επιδιώκουν απλώς την επιδοκιμασία των 
μαθητών - πελατών, αντανακλώντας παράλληλα τον εκπαιδευτικό ναρκισσισμό ενός εκπαιδευτικού -
performer (Σμυρναίος, 2013; Smyrnaios, 2012).
Η επισήμανση της άποψης αυτής σκοπό έχει όχι να απομακρύνει τον εκπαιδευτικό από την αξιοποίησή 
τους στη Διδακτική των διδακτικών αντικειμένων αλλά στην επίγνωση των ορίων τους και στην 
ενστάλαξη μεγαλύτερης μέριμνας κατά την αξιοποίησή τους.  
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συνεργατικών εργαλείων του Παγκόσμιου Ιστού μπορεί να οδηγήσει ταχύτερα στο στόχο αυτό 
ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή και την ενεργητική-βιωματική μάθηση. 
Από την άλλη μεριά έχει διατυπωθεί η άποψη πως οι πολυτροπικοί εγγραμματισμοί έχουν αναγάγει το 
παιγνιώδες σε δεσπόζουσα επιδίωξη, προκειμένου να αποφύγουμε την τρομακτική πλήξη. Δηλαδή οι 
πολυτροπικές αυτές δραστηριότητες στη διδασκαλία μέσα στο σχολικό περιβάλλον ουσιαστικά 
επιδιώκουν να υπερβούν την γιγαντιαία πλήξη εκπαιδευτικών και μαθητών, λειτουργώντας μέσα στη 
φαντασίωση της αεί - καινοθηρίας, μιας διαρκούς ενασχόλησης με το πρωτόγνωρο, το πρωτότυπο και  
το φαντασμαγορικό. Παράλληλα τέτοιες εκπαιδευτικές τεχνικές ριζώνουν τους μαθητές στην 
καταναλωτική - εμπορευματική νοοτροπία και πολλές φορές επιδιώκουν απλώς την επιδοκιμασία των 
μαθητών - πελατών, αντανακλώντας παράλληλα τον εκπαιδευτικό ναρκισσισμό ενός εκπαιδευτικού -
performer (Σμυρναίος, 2013; Smyrnaios, 2012).
Η επισήμανση της άποψης αυτής σκοπό έχει όχι να απομακρύνει τον εκπαιδευτικό από την αξιοποίησή 
τους στη Διδακτική των διδακτικών αντικειμένων αλλά στην επίγνωση των ορίων τους και στην 
ενστάλαξη μεγαλύτερης μέριμνας κατά την αξιοποίησή τους.  
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Περίληψη
Στην παρούσα ανακοίνωση, η συγγραφέας αναπτύσσει την εφαρμογή ενός προγράμματος

συμπληρωματικής, κατ’ οίκον επιβλεπόμενης, εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, σε Δημοτικό 
Σχολείο του Ηρακλείου Κρήτης. Στόχοι της εφαρμογής ήταν η διερεύνηση των επιπέδων 
ενεργοποίησης των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, του ρόλου των κατ’ οίκον επιβλεπόντων, 
καθώς και της συμβολής της υπεύθυνης εκπαιδευτικού. Η έρευνα ήταν κυρίως ποιοτική, τύπου 
Μελέτης Περίπτωσης, με εργαλεία συλλογής δεδομένων τη Συμμετοχική Παρατήρηση, την 
Ημιδομημένη Συνέντευξη και το Ερωτηματολόγιο. Η υλοποίηση έγινε στα πλαίσια του μαθήματος 
της Ευέλικτης Ζώνης, μέσω του «online» λογισμικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Ο καπετάν 
ΣΟΣ, η παρέα του και το κινούμενο νησί». Κύρια ευρήματα είναι ο υψηλός βαθμός εμπλοκής των 
μαθητών/τριών, η θετική ανταπόκριση των επιβλεπόντων και ο καθοριστικός ρόλος της 
συντονίστριας εκπαιδευτικού. Επομένως, θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να λειτουργούν και 
στην Ελλάδα ανάλογα προγράμματα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, αναβαθμίζοντας έτσι τη συνολικά 
παρεχόμενη εκπαίδευση.

Λέξεις κλειδιά: εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, κατ’ οίκον επιβλέπων, ενεργοποίηση

1 Εισαγωγή
)Ο όρος «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» άρχισε να χρησιμοποιείται στη δεκαετία του 1970 

και αναφέρεται στη μορφή εκείνη εκπαίδευσης, όπου «οι πρακτικές της διδασκαλίας εκτελούνται 
ξεχωριστά από τις πρακτικές της μάθησης,[…], έτσι ώστε η επικοινωνία μεταξύ διδάσκοντα και 
διδασκομένων να διευκολύνεται με υλικό έντυπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο» (Moore, 1995, όπ.
αναφ. στο Λιοναράκης, 2005, σ.24). Κύριός της ρόλος είναι να διδάσκει και να ενεργοποιεί τον 
μαθητή «πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία 
αυτομάθησης» (Λιοναράκης, 2001, όπ. αναφ. στο Λιοναράκης, 2005, σ.26).

Ένας από τους κλάδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η «εξ αποστάσεως σχολική 
εκπαίδευση», η οποία αναφέρεται σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο και απευθύνεται σε 
άτομα σχολικής ηλικίας, αλλά και ενηλίκους. Μάλιστα, καθίσταται πλέον αναγκαία τόσο στις 
αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες. Στις πρώτες, η αναγκαιότητα αυτή σχετίζεται 
με τα υψηλά ποσοστά μαθητικής διαρροής, εξαιτίας της οικονομικής εξαθλίωσης και της έλλειψης 
υποδομών (Κόκκαλη & Γεωργιάδη, 2009, σ.251-252), ενώ στις δεύτερες, με τους μαθητικούς 
πληθυσμούς ειδικών κατηγοριών. Ως τέτοιοι θεωρούνται παιδιά που χρήζουν μακροχρόνιας 
νοσηλείας στο σπίτι, πάσχουν από κινητικά ή ψυχολογικά προβλήματα, εμπλέκονται συστηματικά 
σε αθλητικές δραστηριότητες, επιθυμούν να διδάσκονται μαθήματα εκτός του συμβατικού 
αναλυτικού προγράμματος ή είναι χαρισματικοί μαθητές (Βασάλα, 2005, σ. 66, 70). Διακρίνεται δε 
σε «αυτοδύναμη» και «συμπληρωματική».

Η αυτοδύναμη παρέχεται από εκπαιδευτικούς οργανισμούς που προσφέρουν ολοκληρωμένα
προγράμματα σπουδών και απονέμουν τίτλους ισότιμους με εκείνους του συμβατικού σχολείου 
(Βασάλα, 2005, σ.66), ενώ η συμπληρωματική παρέχεται από εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε 
διάφορες χώρες του κόσμου, για να εμπλουτίσει τη συμβατική σχολική εκπαίδευση (Βασάλα, 2005, 
σ.71). Για τον σκοπό αυτόν επιστρατεύει ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό και μεθόδους, όπως
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μαθητές αυτοί θα ήταν δυνατόν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, εντασσόμενοι σε ένα ανάλογο
εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό μοντέλο.

Με αφορμή λοιπόν τις παραπάνω θέσεις, διερευνήσαμε τη δυνατότητα εφαρμογής 
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• την ανίχνευση των επιπέδων ενεργοποίησης των μαθητών/τριών και εμφάνισης στοιχείων 
αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, αλλά και αλληλεπίδρασης με την ομάδα.

• τη διαμόρφωση εμπεριστατωμένης αντίληψης σχετικά με τη στάση των γονέων, καθώς και 
με τον ρόλο που οι ίδιοι θα διαδραμάτιζαν, ως κατ’ οίκον επιβλέποντες 

• τον σχηματισμό μιας άρτιας εικόνας για τον εξ αποστάσεως ρόλο του εμπλεκόμενου 
διδάσκοντα .
Η εφαρμογή έγινε στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, η οποία προσφέρεται ιδανικά για τον 

σκοπό αυτόν, επειδή είναι ένα καινοτόμο «μάθημα» που ήρθε για να καταργήσει την αυστηρή 
κατάτμηση και ανελαστικότητα του διδακτικού χρόνου, όπως και την ακριβή αντιστοίχιση χρόνου 
και χώρου (Ματσαγγούρας, 2001, σ. 23-28). Διαθέτει δηλαδή χαρακτηριστικά που συνάδουν με το 
ανοικτό πνεύμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά συνήθως δεν είναι εφικτό να αναδειχθούν
στην πράξη, μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος.

Το λογισμικό που χρησιμοποιήσαμε ήταν «Ο καπετάν ΣΟΣ, η παρέα του και το κινούμενο 
νησί», της Καθηγήτριας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και εκπαιδευτικού 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευαγγελίας Μανούσου, το οποίο είχε ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά, από 
το 2006 έως το 2010, εντός μεγάλου αριθμού ολιγοθέσιων και απομακρυσμένων σχολείων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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2 Μέθοδος
Η έρευνά μας ήταν τύπου Μελέτης Περίπτωσης, «το πλέον κατάλληλο μοντέλο για έρευνα μιας 

εκπαιδευτικής καινοτομίας, αφού μια εκπαιδευτική κατάσταση δε μπορεί να γίνει κατανοητή, αν ο 
ερευνητής δε την τοποθετήσει μέσα στο πλαίσιο που την παράγει» (May, 1993, όπ. αναφ. στο 
Αντωνιάδου & Σβολόπουλος, 2008, παρα.18). Η συμμετοχή ήταν εθελοντική, με τα δεκαέξι από τα 
δεκαεννέα παιδιά - δώδεκα μαθήτριες (Κ1-Κ12) και τέσσερις μαθητές (Α1-Α4) - να 
ανταποκρίνονται θετικά στην πρόταση της ερευνήτριας. Οι εν λόγω μαθητές/τριες (που μπορούσαν 
να δουλέψουν είτε ατομικά είτε σε ομάδα) μαζί με τους επιβλέποντες στο σπίτι γονείς, καθώς και 
την υπεύθυνη για το πρόγραμμα εκπαιδευτικό - ερευνήτρια, αποτέλεσαν τα υποκείμενα της 
έρευνας.

Έτσι, στις 23/11/2012, και αφού είχε προηγηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου 
αναλυτική παρουσίαση του ψηφιακού μαθήματος σε μαθητές/τριες και γονείς, διανεμήθηκε σε 
κάθε παιδί ένας ατομικός φάκελος. Ο φάκελος αυτός περιείχε τον κωδικό και τις οδηγίες εισόδου 
στο λογισμικό, έναν αναλυτικό Οδηγό Μελέτης με σαφείς κατευθύνσεις για τον τρόπο δουλειάς 
στο σπίτι, καθώς και μια επιστολή προς τους γονείς. Η εφαρμογή ολοκληρώθηκε ομαλά και χωρίς 
αποκλίσεις από τον αρχικό μας προγραμματισμό, στις 25/1/2013, με τα παιδιά να παρουσιάζουν 
ανά εβδομάδα τις εργασίες τους μέσα στην τάξη.

2.1 Τα μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής δεδομένων
Για την όσο το δυνατόν αξιόπιστη επεξεργασία των δεδομένων μας επιλέξαμε να 

ακολουθήσουμε έναν συνδυασμό ποιοτικής και ποσοτικής προσέγγισης, με βάση τις αρχές της 
«τριγωνοποίησης» (Altrichter & Posch, 2001 · Cohen & Manion, 1994 · όπ. αναφ. στο Μανούσου, 
2008, σ. 90). Τριγωνοποίηση καλείται «η εφαρμογή και ο συνδυασμός διαφορετικών ερευνητικών 
μεθοδολογιών στη διερεύνηση του ίδιου φαινομένου» (Denzin, 1994β, σ. 511, όπ. αναφ. στο Συμεού, 
χ.χ., σ.1058). 

Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε ήταν: η Συμμετοχική 
Παρατήρηση, το Ερωτηματολόγιο και η Ημιδομημένη Συνέντευξη.

2.1.1 Η Συμμετοχική Παρατήρηση
Κατά την εκτελεστική φάση του προγράμματος, η ερευνήτρια επεδίωξε, ιδιαίτερα για την

προσέγγιση του πρώτου στόχου, τη συλλογή ποιοτικού υλικού μέσω της Συμμετοχικής 
Παρατήρησης. Και τούτο, διότι το εργαλείο αυτό προϋποθέτει την ενεργό εμπλοκή του ίδιου του 
ερευνητή στις δραστηριότητες της ομάδας και «[…] εφαρμόζεται συνήθως για την έρευνα μικρών 
και σχετικά συνεκτικών κοινωνικών ομάδων […]» (Ιωσηφίδης, 2008, σ.127). 

Τα δεδομένα είχαν τη μορφή γραπτών σχολίων και καταγράφονταν με χρονολογική σειρά 
στο Ημερολόγιο Εφαρμογής που τηρούνταν στα πλαίσια της έρευνας.

2.1.2 Το Ερωτηματολόγιο
Το Ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για τους/τις μαθητές/τριες του δείγματος 

συμπληρώθηκε με το πέρας του προγράμματος, αποσκοπώντας στη συλλογή τόσο ποσοτικών όσο 
και ποιοτικών δεδομένων. O σχεδιασμός του έγινε με τρόπο που να μην επιτρέπει κανένα 
περιθώριο ασάφειας ή παρερμηνείας από μέρους των μαθητών/τριών. (Παρασκευόπουλος, 1993, 
σ.99). Συγκεκριμένα, οι είκοσι πέντε ερωτήσεις είχαν δομηθεί πάνω σε τρεις θεματικούς άξονες,
αντίστοιχους των τριών ερευνητικών μας στόχων. Οι είκοσι μία ήταν κλειστού τύπου, στις οκτώ
από τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η τακτική κλίμακα Likert, ενώ υπήρχαν και τέσσερις ερωτήσεις 
ανοικτού τύπου, προκειμένου να δοθεί στους ερωτώμενους η δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης.
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2.1.3 Η Ημιδομημένη Συνέντευξη 
Η Συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής ποιοτικών δεδομένων, επειδή «είναι ο 

μόνος τρόπος να προσεγγιστούν οι αντιλήψεις των ανθρώπων, αλλά συγχρόνως και ένας τρόπος για 
να προκαλέσεις τις καταστάσεις να συμβούν και να κινηθεί η ροή των στοιχείων» (Woods, 1991, σ. 
62, όπ. αναφ. στο Μάγος, χ. χ., σ.8). Επιλέξαμε μάλιστα την Ημιδομημένη Συνέντευξη, δεδομένου 
ότι σε αυτήν υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ευελιξίας, τόσο του ερευνητή όσο και του 
υποκειμένου της έρευνας (Κυριαζή, 2001, όπ. αναφ. στο Μάγος, χ. χ., σ.8).

Έτσι, μετά τη φάση υλοποίησης του προγράμματος και με βάση το Πρωτόκολλο που είχαμε 
συντάξει, παραχωρήθηκαν από αντιπροσωπευτικό δείγμα γονέων - επτά μητέρες κι έναν πατέρα -
οκτώ συνεντεύξεις (Σ1 – Σ8), μέσα σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ 
συνεντευξιαζομένων και ερευνήτριας.

2.2 Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων 
Για την επεξεργασία των ποσοτικών ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα

MS Excel 2007, ενώ για την επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
«ανάλυσης περιεχομένου».

Πρόκειται για μια ερευνητική τεχνική που επιδιώκει τη συστηματική οργάνωση και περιγραφή 
του περιεχομένου μιας γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας, μέσα από τον εντοπισμό, την 
κωδικοποίηση και την κατηγοριοποίηση των βασικών θεμάτων που εμπεριέχονται σε αυτήν, 
με απώτερο σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ερμηνείας της (Bereleson 1971,όπ. αναφ. στο 
Δασκολιά, 2005, σ.77).

Η θεματική κατηγοριοποίηση των ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων σε άξονες
(αντίστοιχους των επιμέρους στόχων) βασίστηκε, κατά κύριο λόγο, στη διαισθητική λειτουργία και 
το κίνητρο της ερευνήτριας (Δασκολιά, 2005, σ.79). Ενδεικτική είναι η κατηγοριοποίηση που 
παρουσιάζεται στον Πίνακα1. 

Πίνακας 1:Κατηγοριοποίηση δεδομένων 2ου άξονα.
                   Ρόλος και στάση του κατ’ οίκον επιβλέποντα

Επιμέρους υπο -άξονες Κατηγορίες Συχνότητα 
αναφορών

Πρώτη Αντίδραση Απόλυτα θετική 5
Θετική με επιφύλαξη 3

Είδος εμπλοκής Εποπτεύει 8
Καθοδηγεί 7
Συμμετέχει στην εκτέλεση ασκήσεων –
δραστηριοτήτων και μαθαίνει μαζί με το 
παιδί.

7

Μοιράζεται «ποιοτικό» χρόνο με το παιδί, 
καλλιεργώντας τη συναισθηματικότητα 
της σχέσης. 

5

Βοηθά στον χειρισμό του υπολογιστή 2
Τελική αποτίμηση του 
προγράμματος

Απόλυτα θετική γνώμη 8
Επιθυμία επανάληψης ανάλογου κατ’ 
οίκον προγράμματος

7

Επιθυμία εφαρμογής ανάλογων εξ 
αποστάσεως προγραμμάτων εντός     
σχολείου

2

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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3  Ευρήματα - Συζήτηση
Διερεύνηση των επιπέδων ενεργοποίησης των μαθητών/τριών και εμφάνισης στοιχείων 
αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, αλλά και αλληλεπίδρασης με την ομάδα.

Σημαντικός παράγοντας ενεργοποίησης των μαθητών/τριών σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής 
του προγράμματος αναδεικνύεται το ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, αλλά και η 
δυνατότητα εκτέλεσης του προγράμματος εκτός των στενών χωρο-χρονικών ορίων που η 
συμβατική σχολική δομή επιβάλλει.. Δύο γονείς αναφέρουν χαρακτηριστικά:
Ναι, είχε μεγαλύτερη όρεξη, γιατί ήταν κάτι καινούριο, πρωτοφανές! (Συν.1) /Πάντα το ξεκινούσαμε 
διστακτικά και το τελειώναμε με γέλιο. Πάντα! (Συν.6)

Συγκεκριμένα, οι δημοφιλέστερες απαντήσεις για τους λόγους που άρεσε στα παιδιά το «on
line» μάθημα είναι το ότι:

• μπορούσαν να αναζητήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο (13 )
• ήταν σαν παιχνίδι (11)
• δούλευαν από το σπίτι (10)
• μπορούσαν να ζητήσουν βοήθεια από τον επιβλέποντα ή τη δασκάλα τους (10)
• είχαν τη δυνατότητα να ξανακάνουν τις «ασκήσεις ετοιμότητας» πολλές φορές (8)
• μάθαιναν αμέσως αν είχαν κάνει σωστά τις ασκήσεις (7).

Οι γονείς, με τη σειρά τους, αποδίδουν την ενεργοποίηση των παιδιών τους κυρίως στη 
διαδραστική μορφή του λογισμικού και την πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας, όπως 
δείχνουν οι ακόλουθες απαντήσεις:
[…]Δηλαδή, ήταν ο τρόπος που έβλεπες, άκουγες, σου είχε και το αστείο, σου είχε και τη 
φωτογραφία, το ένα, το άλλο. Σου εμπλούτιζε το μάθημα από ό,τι ένα ξερό βιβλίο (Συν.6)
[…]Έμαθε να προστατεύει το περιβάλλον. Ήταν ένας κανόνας που μέχρι τώρα το παιδί δεν τον είχε 
συνειδητοποιήσει, γιατί τον έβλεπε μόνο γραμμένο. Τώρα όμως που το είδε με εικόνα, με ήχο, με τον 
πελαργό, δηλαδή με κάποια κινούμενα σχέδια, κατάφερε να το συνειδητοποιήσει […] (Συν.8)

Παράλληλα, ανιχνεύονται συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο 
γνώσεων (σχετικά με θέματα Γεωγραφίας, περιβάλλοντος της Μεσογείου κ.ά.) όσο και σε επίπεδο 
στάσεων (καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης), αλλά και δεξιοτήτων (χρήση Η/Υ, 
πλοήγηση του λογισμικού, δακτυλογράφηση κειμένων, σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων, αναζήτηση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου). Ενδεικτικά αναφέρουμε:
[…] Εντύπωση μου έκανε ότι σε ένα χωριό στη Συρία μιλάνε ελληνικά, και μάλιστα στην κρητική 
διάλεκτο. (Ερ. Κ5)/
[…] Το πιο εντυπωσιακό πράγμα που έμαθα είναι ότι ο άνθρωπος με τις πράξεις του μπορεί να 
τραυματίσει τη φύση, όπως όταν χρησιμοποιεί βλαβερά αέρια. Και το χειρότερο είναι ότι τα τραύματα 
της φύσης αργούν να επουλωθούν. (Α1)/
Σας στέλνουμε αυτό το e-mail για να σας ενημερώσουμε για την πρόοδό μας στο α΄ μέρος του 
λογισμικού. Ήταν εύκολο και πολύ διασκεδαστικό!! Μας δυσκόλεψε λίγο το κρυπτόλεξο, αλλά ήταν 
ωραίο. Ελπίζουμε να αρέσει και στα άλλα παιδιά […] (28/11/2012) [από το Ημερολόγιο 
Εφαρμογής]

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι δε ότι τα παιδιά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, όπως φαίνεται 
από το παρακάτω σχόλιο γονέα: 
Μου είπαν κάποια στιγμή τα παιδιά: «Θέλουμε να κάνουμε μια έκπληξη στην κυρία μας». […] Όταν 
μου το φέρανε στο σπίτι, δεν το περίμενα! (Συν. 7) (εννοεί ένα χειροποίητο ξύλινο πειρατικό 
καραβάκι που έφτιαξαν τα ίδια)

Επίσης, αυτοαξιολογούνται με βάση κριτήρια που θέτουν οι ίδιοι/ιες και:
• οι οκτώ βαθμολογούν τον εαυτό τους με «Πολύ καλά»
• οι επτά με «Άριστα»
• ένας προτιμά τη δήλωση «Δεν ξέρω», με ενδεικτικό το παρακάτω σχόλιο:
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από το παρακάτω σχόλιο γονέα: 
Μου είπαν κάποια στιγμή τα παιδιά: «Θέλουμε να κάνουμε μια έκπληξη στην κυρία μας». […] Όταν 
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Επίσης, αυτοαξιολογούνται με βάση κριτήρια που θέτουν οι ίδιοι/ιες και:
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Εγώ θα έβαζα στον εαυτό μου ένα «άριστα», γιατί συμμετείχα ενεργά στην ομάδα. Ενδιαφερόμουν για
όλα τα προβλήματα της ομάδας και προσπαθούσα να βρω όλο και περισσότερες πληροφορίες, για να 
βγει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.(Ερ. Κ12)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι οι μαθητές/τριες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 
αξιοποιούν τη δυνατότητα της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, είτε επιλέγοντας να εργαστούν σε 
ομάδα είτε ανταλλάσοντας πληροφορίες, ιδέες και εντυπώσεις μέσα στην τάξη. Αυτή η «πρόσωπο 
– με – πρόσωπο» επικοινωνία τους παρέχει την απαραίτητη ανατροφοδότηση, προκειμένου να 
συνεχίζουν να εργάζονται με ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσματα:
Συζητούσε γι’ αυτά, γιατί έλεγε: «Μα το έκανε έτσι η Μαρία, το έκανε έτσι η Χριστίνα και ο 
Άγγελος…»[…]Διασταύρωνε με τα άλλα παιδιά.(Συν.3)
[…] Δείξαμε πολύ ενδιαφέρον και μάθαμε πολλά πράγματα. Όλες είχαμε κενές ώρες κι έτσι 
μπορούσαμε να βρισκόμαστε και να μπαίνουμε στο πρόγραμμα.[…] Επίσης κάποιες φορές είχαμε 
διαφωνίες, αλλά στο τέλος τα βρίσκαμε.(Κ1)

Τέλος, βλέπουν πολύ θετικά τη συμμετοχή τους σε άλλο ανάλογο πρόγραμμα στο μέλλον,
αφού οι δεκατέσσερις (88%) το θέλουν «Πάρα πολύ» ή «Πολύ», ένας απαντά «Καθόλου» και ένας 
«Δεν ξέρω».

Σε όλα τα παραπάνω μπορούμε επομένως να ανιχνεύσουμε αξιοσημείωτα στοιχεία
μαθησιακής αυτονομίας, επειδή τα παιδιά δείχνουν να διαχειρίζονται ενεργητικά τη μάθηση, η 
οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της ατομικής τους πρωτοβουλίας, της προσωπικής τους
προσπάθειας, αλλά και της αλληλεπίδρασής τους με ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό το (Peters, 2001 · 
Garrison, 1997 Hiemstra, 1994 · Moore, 1972, 1977, 1980 · όπ. αναφ. στο Φαναρίτη & Σπανακά, 
2010, σ.139

Ρόλος και στάση του κατ’ οίκον επιβλέποντα
Ο ρόλος του κατ’ οίκον επιβλέποντα αναλαμβάνεται στην συντριπτική πλειοψηφία από τη 

μητέρα (15 μητέρες στους 16 γονείς). Η πρώτη αντίδραση των κατ’ οίκον επιβλεπόντων 
παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές θετική, με την ιδέα αξιοποίησης του Η/Υ, ως εργαλείου 
μάθησης, να τους βρίσκει σύμφωνους στο σύνολό τους. Αρχικά, βέβαια, διατυπώνονται και 
κάποιες επιφυλάξεις που αφορούν στον χρόνο που θα έπρεπε να διατεθεί για το πρόγραμμα. 
Όταν το πρωτοάκουσα, ναι, δε σας κρύβω ότι είπα ωχ! και τι είναι αυτό που θα κάνουμε, και τι είναι 
αυτό που ζητάει, και αν θα καταφέρω να το ολοκληρώσω, να βοηθήσω.(Συν.3) 

Ωστόσο, κατά την τελική αποτίμηση, οι κατ’ οίκον επιβλέποντες δείχνουν πεπεισμένοι για
την αξία του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού μοντέλου, κρίνοντας από τα μαθησιακά αποτελέσματα 
που οι ίδιοι διαπιστώνουν στα παιδιά τους. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω άποψη μητέρας:
Αν και τα προηγούμενά μου παιδιά είχαν παρακολουθήσει κάτι παρόμοιο, είμαι σίγουρη ότι θα είχαν 
πιο θετική στάση απέναντι στο σχολείο. (Συν.2) 

Όσον αφορά στους τρόπους εμπλοκής τους, οι κατ’ οίκον επιβλέποντες:
• Εποπτεύουν: Καθόμουνα δίπλα του[…]έλεγχα αν το πρόγραμμα στο οποίο μπαίνει είναι 

αποκλειστικά πάνω σε αυτό το θέμα […] (Συν.2)
• Καθοδηγούν: […] του επεσήμανα κάποια σημεία που έπρεπε να δει για τη χελώνα Καρέτα –

Καρέτα, για το ΙΘΑΒΙΚ […] (Συν.8)
• Μαθαίνουν και οι ίδιοι: […] επειδή μ’ αρέσανε κι εμένα οι «ασκήσεις ετοιμότητας» , κάναμε 

τις ασκήσεις και συμμετείχαμε όλοι, δηλ. σε στυλ παιχνιδιού. (Συν.5)
• Περνούν «ποιοτικό» χρόνο με το παιδί τους: […] Αυτή η ώρα ήταν αποκλειστικά δικιά μας. 

Ούτε μπαμπάς έμπαινε στη μέση, ούτε αδέλφια. Εγώ κι ο Άγγελος καθόμασταν μέσα στο 
δωμάτιό του, ασχολιόμασταν με αυτό, γελούσαμε, αστειευόμασταν […] (Συν.1)

Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι τα παραπάνω ευρήματα συνάδουν σημαντικά με την ακόλουθη 
τυπολογία, την οποία ανιχνεύσαμε κατά τη βιβλιογραφική μας έρευνα (Πίνακας 2):

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Πίνακας 2: Τυπολογία των επιμέρους ρόλων του κατ’ οίκον επιβλέποντα.

[Πηγή: Προσαρμογή από Louden & Rivalland, 1995, όπ. αναφ. στο Yourn, χ. χ., σ. 80] 

Οι επιμέρους ρόλοι του 
κατ’ οίκον επιβλέποντα Χαρακτηριστικά των επιμέρους ρόλων

Επόπτης (Supervisor) Επιβλέπει τον τρόπο εργασίας του μαθητή.

Διδάσκων (Teacher) Γνωρίζει και ο ίδιος σε βάθος το αντικείμενο 
που διδάσκεται ο μαθητής. 

Σύμβουλος/Καθοδηγητής 
(Mentor)

Υποστηρίζει και καθοδηγεί, καλλιεργώντας μια  
«ζωντανή»  σχέση με το παιδί

Συν-εκπαιδευόμενος
(Co-learner)

Εμπλέκεται και ο ίδιος προσωπικά στη 
διαδικασία μάθησης.

Γονέας (Parent) Δεν αποποιείται την ιδιότητά του γονέα, αλλά τη 
συνδυάζει με εκείνη του «κατ’ οίκον 
επιβλέποντα», για την αποτελεσματικότερη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση του παιδιού.

Ο επιμέρους ρόλος που φαίνεται να μην ανιχνεύεται αμιγώς είναι εκείνος του διδάσκοντα,
στοιχείο που θα μπορούσε να αποδοθεί τόσο στην εξοικείωση των παιδιών με τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή όσο και στην ευρύτητα και τη φύση του προς μελέτη αντικειμένου. 

Ρόλος της υπεύθυνης εκπαιδευτικού
Η ανταπόκριση της υπεύθυνης εκπαιδευτικού κρίνεται από μαθητές/τριες θετική. Οι ίδιοι/ες

επιδιώκουν την εξ αποστάσεως επικοινωνία μαζί της σε ικανοποιητικό βαθμό, κυρίως μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (56% των μαθητών/τριών), συνδυάζοντάς την με τη διά ζώσης 
αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη, για τους λόγους που απεικονίζονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3. Λόγοι επικοινωνίας με τη δασκάλα

Λόγοι επικοινωνίας με τη δασκάλα Συχνότητα
αναφορών

Για να της εκφράσεις τις εντυπώσεις σου. 5
Για να την ενημερώσεις για την πρόοδο στη μελέτη σου. 4
Για να διατυπώσεις απορίες για τις «ασκήσεις ετοιμότητας» και τις 
δραστηριότητες για την τάξη.

4

Για να σε βοηθήσει στο πώς να «τρέξεις» το λογισμικό, σε κάποια 
σημεία που σε δυσκόλευαν .

3

Αλλά και οι κατ’ οίκον επιβλέποντες στο σύνολό τους αποτιμούν θετικά το ρόλο της, τόσο ως 
προς την οργάνωση – καθοδήγηση όσο και ως προς τη διάθεση για επικοινωνία, όπως προκύπτει 
από σχόλια του τύπου:
Αυτά που πήρα στο φάκελο με κατατοπίσανε πλήρως[…]όλα αυτά που βάλανε μέσα, τι πρέπει να 
κάνουμε, τι να προσέξουμε[…]πολύ οργανωμένο. (Συν.6)
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Πίνακας 2: Τυπολογία των επιμέρους ρόλων του κατ’ οίκον επιβλέποντα.

[Πηγή: Προσαρμογή από Louden & Rivalland, 1995, όπ. αναφ. στο Yourn, χ. χ., σ. 80] 
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4 Συμπεράσματα
Η ανάλυση που προηγήθηκε είναι ικανή να καταδείξει την αξία του ερευνητικού μας 

εγχειρήματος, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων μας. 
Οδηγούμαστε ωστόσο στην εκτίμηση ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να λειτουργήσουν και στη 
χώρα μας, μέσα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο, ανάλογα 
εκπαιδευτικά προγράμματα (Βασάλα, 2007, σ.8).

Βέβαια, σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχουν πολλά πρακτικά ζητήματα που θα πρέπει 
προηγουμένως να διευθετηθούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε την εξασφάλιση δωρεάν σύνδεσης όλων 
των μαθητών με το Διαδίκτυο, καθώς και της δυνατότητας να διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό e-
mail, πράγμα που θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Φαίνεται όμως ότι χρειάζεται να γίνουν ακόμη αρκετά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, 
δεδομένου ότι, σύμφωνα με στοιχεία του 2007, μόνο το 6% των σχολείων παρέχει τη δυνατότητα 
σύνδεσης με το Διαδίκτυο στους μαθητές του, ενώ μόλις το 2% διαθέτει σε αυτούς λογαριασμούς 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2007, όπ. αναφ. 
στο Βασάλα, 2007, σ.6). 

Επίσης, κρίνεται απαραίτητο να χορηγείται σε κάθε μαθητή/τρια κι ένας ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, ώστε να μην αποκλείεται κανένα παιδί από εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά 
προγράμματα, λόγω τυχόν ελλείψεων σε τεχνολογική οικιακή υποδομή. Μια ανάλογη προσπάθεια 
είχε ξεκινήσει πριν από μερικά χρόνια, με τη διανομή του λεγόμενου «φορητού των 100$» 
(Βασάλα, 2007, σ.1) στους μαθητές του γυμνασίου, το οποίο όμως έληξε άδοξα λόγω της 
δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας.

Άλλα ζητήματα που θα πρέπει επίσης να ρυθμιστούν είναι η συστηματική επιμόρφωση και 
στήριξη των κατ’ οίκον επιβλεπόντων και των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να 
ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις που υπαγορεύουν οι εξ αποστάσεως ρόλοι τους.

Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι η πλούσια διεθνής εμπειρία σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία 
κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων του πεδίου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν από τους υπεύθυνους της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη σταδιακή οργάνωση και 
εφαρμογή εξ αποστάσεως προγραμμάτων στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, διότι:

Όσο και αν ακούγεται μακρινό και ίσως ανατρεπτικό για την ώρα, η εποχή που οι Έλληνες
γονείς θα μπορούν να αποφασίζουν για τα παιδιά τους αν θα πάνε στο σχολείο ή θα 
ολοκληρώσουν κάποιες τάξεις από το σπίτι, ή ακόμα αν θα έχουν τη δυνατότητα να 
συνδυάσουν και τα δύο, ανάλογα με τις ανάγκες τους, δεν είναι πολύ μακριά (Λιοναράκης, 
2006, όπ. αναφ. στο Κοντογεωργάκου, 2010, σ.18).
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία προτείνει το Σχέδιο μίας καινοτόμου παιδαγωγικής παρέμβασης, η οποία 

υλοποιήθηκε την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο (6 Μαρτίου 2015)  σε τμήμα της Β' 
τάξης του 4ου Γυμνασίου Δράμας. Βασικός σκοπός της παρέμβασης είναι η ευαισθητοποίηση των 
μαθητών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, ώστε να 
περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανηλίκων και να δημιουργηθεί θετικό 
ψυχοσυναισθηματικό κλίμα στην τάξη.

Η παιδαγωγική αυτή παρέμβαση, διάρκειας τεσσάρων διδακτικών ωρών, συνδυάζοντας την 
τεχνική θεάτρου και δράματος της Παγωμένης Εικόνας με την τεχνική δημιουργίας κόμικ, εργαλείο 
Web2.0, Toondoo, μέσα σε ένα ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι 
μπορούμε να προσεγγίσουμε σοβαρά θέματα, όπως ο σχολικός εκφοβισμός, με εναλλακτικές -
καινοτόμες μεθόδους, οι οποίες μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να διεγείρουν 
τη φαντασία τους, ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
αυξάνοντας τη δημιουργικότητά τους. Η εργασία αυτή θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια 
των εκπαιδευτικών, για να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές απέναντι στο φαινόμενο του σχολικού 
εκφοβισμού.

Λέξεις κλειδιά: Ενδοσχολική βία, εκφοβισμός, ευαισθητοποίηση μαθητών, Toondoo,
Παγωμένη Εικόνα, Παρέμβαση

1 Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (Ευρωπαϊκή Καμπάνια Anti 

Bullying Campaign, 2012) κατέγραψε στη χώρα μας υψηλά ποσοστά σχολικής βίας, ενώ έδειξε πως 
συνεχώς αυξάνονται τα περιστατικά εκφοβισμού και μέσω Διαδικτύου (cyber bullying).

Ένας μαθητής γίνεται αντικείμενο εκφοβισμού ή θυματοποιείται όταν υποβάλλεται, κατ’ 
επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους άλλους 
μαθητές. Αρνητική ενέργεια ή αλλιώς επιθετική συμπεριφορά εκδηλώνεται όταν κάποιος προκαλεί 
σκόπιμα ή αποπειράται να προκαλέσει βλάβη ή ενόχληση σε κάποιο άλλο άτομο. Η ειδοποιός διαφορά 
του σχολικού εκφοβισμού σε σχέση με άλλες μορφές βίας είναι ότι πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει 
διαφορά δύναμης (σχέση ασύμμετρης δύναμης). Το θύμα δυσκολεύεται να αμυνθεί και είναι αβοήθητο 
έναντι εκείνου ή εκείνων που τον παρενοχλούν (Olweus, 2009).

Συνήθως οι μορφές που παίρνει ο σχολικός εκφοβισμός είναι οι ακόλουθες:
• Λεκτική: απειλές, χλευασμός, πείραγμα, βρισιές.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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• Σωματική: χτύπημα, σπρώξιμο, τσιμπιές, κλοτσιές, κ.τ.λ.
• Ούτε λεκτική ούτε σωματική: γκριμάτσες ή άσεμνες χειρονομίες, άρνηση 

συμμόρφωσης προς την επιθυμία του θύματος, σκόπιμος αποκλεισμός από μια ομάδα.
Επιπλέον ο εκφοβισμός διακρίνεται σε άμεσο, όταν παρατηρούνται σχετικά ανοιχτές επιθέσεις 

προς το θύμα, και σε έμμεσο, όταν λαμβάνει τη μορφή της κοινωνικής απομόνωσης και του  σκόπιμου 
αποκλεισμού από μία ομάδα (Olweus, 2009).

Ο εκφοβισμός ασκείται από ένα και μόνο άτομο - το νταή - ή από μια ομάδα. Ο στόχος είναι ένα 
μεμονωμένο άτομο - το θύμα - ή μια ομάδα. Τις περισσότερες περιπτώσεις ένα θύμα παρενοχλείται 
από μια ομάδα δύο ή τριών μαθητών. Το συγκείμενο του εκφοβισμού συμπληρώνουν οι παρατηρητές, 
οι οποίοι μπορεί να επιδοκιμάζουν και να ενθαρρύνουν το νταή ή να είναι «ουδέτεροι» παρατηρητές.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η επίγνωση και η εμπλοκή όλων (Διεύθυνσης - εκπαιδευτικών -
μαθητών - Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων - τοπικής κοινότητας) σε συνδυασμό με προγράμματα 
πρόληψης του εκφοβισμού μπορούν να οδηγήσουν στη  μείωση των προβλημάτων εκφοβισμού/ 
θυματοποίησης και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς μέσα στο σχολείο (Olweus, 2009).

Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός κόσμος στην Ελλάδα φαίνεται να μην έχει τις γνώσεις και τις  
δεξιότητες να χειριστεί το φαινόμενο του εκφοβισμού μέσα στο σχολικό χώρο (Τσακίρη, Καπετανίδου, 
2007∙ Bibou – Nakou et al., 2012). Το γεγονός αυτό προξενεί ιδιαίτερη ανησυχία, εάν λάβουμε υπόψη 
τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με τις οδυνηρές συνέπειες του φαινομένου στα επιμέρους 
άτομα και στο σύστημα της σχολικής κοινότητας (Olweus, 2009∙ Bibou – Nakou et al., 2012).

Το Δίκτυο κατά της βίας στο Σχολείο καθιερώνει το 2012 με τη συμμετοχή του Υπουργείου 
Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και Κυβερνητικών και μη φορέων την 6η Μαρτίου ως Πανελλήνια 
Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο. Η ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, γονείς και 
μαθητές των σχολείων όλης της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες, ερεθίσματα και ιδέες 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται την ημέρα αυτή να αφιερώσουν χρόνο (δύο ή περισσότερες 
διδακτικές ώρες) σε δράσεις - συζητήσεις - εκδηλώσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού (Εγκύκλιος 
ΥΠΔΒΜΘ 15653/Γ7/14-2-2012).

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται το Σχέδιο της καινοτόμου παιδαγωγικής παρέμβασης που προτείνει 
η παρούσα εργασία. Η παρέμβαση αυτή υλοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2015 από την Υπεύθυνη του 
Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και την Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού 
Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σε τμήμα της Β' 
τάξης του 4ου Γυμνασίου Δράμας.

Βασικός σκοπός της παρέμβασης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, ώστε να περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της 
βίας στη ζωή των ανηλίκων και να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους 
σχέσεις. Η ευαισθητοποίηση αυτή επιχειρείται μέσα από την αξιοποίηση του εργαλείου Web2.0, 
ToonDoo, και την τεχνική θεάτρου/δράματος, Παγωμένη Εικόνα. Οι επιμέρους στόχοι είναι οι 
ακόλουθοι:

• Η απόκτηση ουσιαστικής γνώσης και ξεκάθαρης εικόνας πάνω στο φαινόμενο του 
σχολικού εκφοβισµού. 

• Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της αυτογνωσίας των μαθητών.
• Η δημιουργία θετικού ψυχοσυναισθηματικού κλίματος στην τάξη, το οποίο να 

διευκολύνει την έκφραση συναισθημάτων και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ 
των μελών της ομάδας.

• Η ανάπτυξη της συνεργατικότητας για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού στο πλαίσιο 
του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου μάθησης.
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ενεργοποίησης όλων των αισθήσεων.
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από επαγγελματικές θεατρικές τεχνικές. Μια τέτοια τεχνική είναι η Παγωμένη Εικόνα. Η τεχνική αυτή 
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μαζί και να δημιουργήσουν έναν “πίνακα Παγωμένων Εικόνων” πάνω στο συγκεκριμένο θέμα (Boal, 
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1995). Επιπλέον, η Παγωμένη Εικόνα μπορεί να συνοδεύεται από τη σύμβαση της αφήγησης, για να 
δημιουργεί περισσότερη αποστασιοποίηση από το δράμα. 

Πρόκειται για μια ασφαλή τεχνική προκειμένου οι μαθητές να αγγίξουν την ουσία ενός θέματος 
και το βαθύτερο νόημα της στιγμής, όπως και να αποδοθούν αποτελεσματικά σκέψεις και 
συναισθήματα. Επιπλέον μια Παγωμένη Εικόνα εξασκεί τους μαθητές στην οπτική επαφή, τη γλώσσα 
του σώματος, την αφήγηση και τη χρήση του χώρου. Η τεχνική των Παγωμένων Εικόνων μπορεί να 
ενθαρρύνει τους μαθητές να εξερευνήσουν τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους συνεργατικά μέσα 
σε ομάδες. Επιπλέον, αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο στην ψυχοθεραπεία, όπου χρησιμοποιείται  ως 
μέθοδος διερεύνησης εξωτερικής ή εσωτερικής καταπίεσης, ασυνείδητων σκέψεων και 
συναισθημάτων  (Ashwell, 2006).

4 Μεθοδολογία
Η διδακτική αυτή παρέμβαση είχε διάρκεια τεσσάρων διδακτικών ωρών και υλοποιήθηκε στο 

Εργαστήριο Πληροφορικής του 4ου Γυμνασίου Δράμας από την Υπεύθυνη του Κέντρου 
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και την Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Απευθύνθηκε σε 
εικοσιτέσσερις (24) μαθητές που απαρτίζουν το τμήμα Β2 του συγκεκριμένου σχολείου. Αρχικά 
αναφέρθηκε στους μαθητές αναλυτικά ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της παρέμβασης και τους 
δόθηκε σύντομο και ξεκάθαρο πλάνο των δραστηριοτήτων που θα ακολουθούσαν στις επόμενες 
τέσσερις διδακτικές ώρες.   

Την πρώτη διδακτική ώρα κάθισαν δύο μαθητές ανά υπολογιστή και έλαβαν κωδικούς για την 
είσοδό τους στο Toondoo. Με τη βοήθεια ενός φύλλου εργασίας και υπό την καθοδήγηση της 
Υπεύθυνης του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ήρθαν σε μία πρώτη επαφή με το εργαλείο Web 2.0, 
Toondoo. Χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που τους δόθηκαν μπήκαν στο Toondoo, περιηγήθηκαν 
στο περιβάλλον του και είδαν έτοιμα κόμικς, προκειμένου να αντιληφθούν τι μπορούν να 
δημιουργήσουν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τις υποδείξεις του φύλλου εργασίας, έμαθαν πώς 
να χρησιμοποιούν τα εργαλεία του Toondoo. Για να εμπεδώσουν τις νέες γνώσεις, δημιούργησαν ένα 
δικό τους κόμικ, πρόσθεσαν την ελληνική γλώσσα στα «συννεφάκια» των πάνελς (speech ballons) και 
αποθήκευσαν το κόμικ τους online στο Toondoo.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας έγινε η ενημέρωση των μαθητών πάνω στις 
βασικές παραμέτρους του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού από την Υπεύθυνη του 
Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας. Χρησιμοποιήθηκαν διαλογικές μέθοδοι (μαιευτική μέθοδος, ερωτοαποκρίσεις, 
ελεύθερος διάλογος), προκειμένου να κινητοποιηθούν οι ήδη κατακτημένες γνώσεις των μαθητών 
πάνω στο φαινόμενο και να μπολιαστούν με νέες πληροφορίες, που αφορούν στη δομή του 
φαινομένου, στα χαρακτηριστικά του θύματος, του θύτη και του παρατηρητή και στους 
αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Η προβολή επιλεγμένων 
μαθητικών βίντεο και ο σχολιασμός τους συνέβαλε στην ενσυναισθητική πρόσληψη των νέων 
γνώσεων πάνω στο φαινόμενο.  

Στην αρχή της τρίτης διδακτικής ώρας, διδάχτηκαν οι μαθητές την τεχνική της Παγωμένης 
Εικόνας. Για την πληρέστερη κατανόηση της τεχνικής, παρουσιάστηκε βίντεο που δημιουργήθηκε από 
μαθητές αξιοποιώντας τη συγκεκριμένη τεχνική. Στη συνέχεια κάθε μαθητής παρουσίασε σε σύντομο 
χρονικό διάστημα μια δική του Παγωμένη Εικόνα. 

Ακολούθως, οι είκοσι τέσσερις (24) μαθητές του τμήματος χωρίστηκαν τυχαία (τραβώντας 
χαρτάκια με αριθμό ομάδας) σε έξι (6) ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων. Ζητήθηκε από την κάθε 
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ομάδα μαθητών να αναπαραστήσει μία “ομαδική Παγωμένη Εικόνα”, για να αποδώσει ένα 
συναίσθημα, μια διάθεση ή έναν συμβολισμό με θέμα το σχολικό εκφοβισμό. Δόθηκε ο απαραίτητος 
χρόνος, μέσα στον οποίο οι μαθητές συνεργάστηκαν στις ομάδες τους, για να επιλέξουν το 
συμβολισμό ή τη διάθεση που θέλουν να αποδώσουν, να αναλάβουν ρόλους μέσα στην “Εικόνα” και 
χρησιμοποιώντας τα σώματά τους να παρουσιάσουν την “ομαδική Παγωμένη Εικόνα” τους, η οποία 
αποκρυσταλλώνει μια στιγμή δράσης. Επιπλέον τους ζητήθηκε να προετοιμάσουν το ζωντάνεμα της 
“Εικόνας” τους μέσω κίνησης μερικά δευτερόλεπτα πριν ή μετά το “πάγωμά” της. Στο τέλος της 
διδακτικής ώρας οι ομάδες των μαθητών παρουσίασαν τις Παγωμένες Εικόνες τους στην ολομέλεια. 
Επειδή όλες οι Παγωμένες Εικόνες που δημιουργήθηκαν δεν ήταν στατικές, αλλά εμπεριείχαν έντονη 
δυναμική, ζητήθηκε από όλες τις ομάδες να τις ζωντανέψουν για λίγα δευτερόλεπτα.

Την τέταρτη διδακτική ώρα οι ομάδες κλήθηκαν να αξιοποιήσουν το εργαλείο Web2.0, 
Toondoo, που διδάχθηκαν κατά την πρώτη διδακτική ώρα, για να δημιουργήσουν το δικό τους κόμικ. 
Τους ζητήθηκε να αφηγηθούν με δύο (2) έως τέσσερα (4) καρέ μια μικρή ιστορία, η οποία αντλεί τη 
δυναμική της από το συναίσθημα, τη διάθεση ή το συμβολισμό της Παγωμένης Εικόνας που 
δημιούργησαν την προηγούμενη διδακτική ώρα. Στη συνέχεια οι ομάδες παρουσίασαν τα κόμικς τους 
στην ολομέλεια.

Με το τέλος της παρέμβασης δόθηκε στους μαθητές ατομικό φύλλο αξιολόγησης, το οποίο 
συμπληρώθηκε άμεσα.

5 Αποτελέσματα
Οι δραστηριότητες που κάλυψαν τις τέσσερις διδακτικές ώρες υλοποιήθηκαν με τον τρόπο και το 

ρυθμό που είχε εκ των προτέρων προγραμματιστεί και ολοκληρώθηκαν άνετα μέσα στο συγκεκριμένο 
χρόνο. 

Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας του εγχειρήματος οι μαθητές έδειξαν 
ενθουσιασμένοι με τον τρόπο παρουσίασης του σχολικού εκφοβισμού. Σχολίαζαν με κάθε ευκαιρία ότι 
η μέθοδος τους φάνηκε πρωτοποριακή, ευχάριστη, πολύ πρακτική και δημιουργική. Συνεργάστηκαν 
ομαλά και τα παραγόμενα τελικά “προϊόντα” που παρουσίασαν αντανακλούσαν την μεταξύ τους 
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τη δραστηριοποίησή των μαθητών σε πολύ υψηλά επίπεδα σε όλες τις φάσεις της παρέμβασης. 
Παράλληλα συνετέλεσε να παραμείνουν περισσότερο συγκεντρωμένοι, ώστε να κατανοήσουν τη 
βαθύτερη ουσία του σχολικού εκφοβισμού και να ανταπεξέλθουν στις σύνθετες απαιτήσεις των 
δραστηριοτήτων.

Η τεχνική της Παγωμένης Εικόνας εξήρε τη φαντασία και την καλλιτεχνική διάθεση των 
μαθητών και τους προκάλεσε την αίσθηση ότι και οι ίδιοι δημιούργησαν τα δικά τους έργα τέχνης  
(Παράρτημα : Σχήματα 1, 2, 3 και 4). Επιθυμούσαν να παρουσιάζουν το δημιούργημα τους πολλές 
φορές, εξελίσσοντας κάθε φορά τη δυναμική του. Επίσης η δεξιότητα της κατασκευής κόμικς μέσω 
του εργαλείου Toondoo κατακτήθηκε  πλήρως. Ωστόσο αυτό που κρίνεται σημαντικότερο είναι ότι και 
οι “ομαδικές Παγωμένες Εικόνες” των μαθητών και τα παραγόμενα κόμικς μαρτυρούσαν τη βιωματική 
και ενσυναισθητική πρόσληψη της βαθιάς ουσίας του φαινομένου της σχολικής βίας και του 
εκφοβισμού (Παράρτημα : Σχήματα 5 και 6). Οι μαθητές “μπήκαν στα παπούτσια” του θύτη, του 
θύματος και του παρατηρητή  και “ανακάλυψαν”, με την έννοια που δίνει ο Bruner στη λέξη (Τσακίρη, 
Καπετανίδου, 2007), πώς οφείλουν να ενεργήσουν στη διάρκεια ενός εξελισσόμενου περιστατικού. 

Ο τυχαίος σχηματισμός των ομάδων οδήγησε στη δημιουργία θετικού ψυχοσυναισθηματικού 
κλίματος στο σύνολο των μαθητών, γεγονός που τους διευκόλυνε να εκφράσουν τα συναισθήματα 
τους και να αναπτύξουν εμπιστοσύνη και αίσθημα ασφάλειας μεταξύ των μελών της ομάδας. 
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Επιπλέον, ανέπτυξαν συνεργατικότητα για την επίτευξη του κοινού τους σκοπού στο πλαίσιο του 
ομαδοσυνεργατικού μοντέλου μάθησης.

Τέλος, οι μαθητές δήλωσαν ενθουσιασμένοι από όλη την παρέμβαση, που τους επέτρεψε να 
ενεργήσουν δημιουργικά αφήνοντας την φαντασία τους και τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις να τους 
οδηγήσουν στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Επιπλέον, ζήτησαν από τη Διευθύντρια της 
Σχολικής Μονάδας να επαναληφθούν παρόμοιες καινοτόμες εκδηλώσεις. 

Μειονέκτημα της παρέμβασης θα μπορούσε να θεωρηθεί το γεγονός ότι απευθύνεται σε μικρό 
αριθμό μαθητών, καθώς αναγκαστικά υλοποιείται στο πλαίσιο τμήματος τάξης. Επομένως, σε σχέση 
με το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μονάδας αποτελεί δράση ευαισθητοποίησης μικρής κλίμακας. 
Επίσης, το γεγονός ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση  της συγκεκριμένης παρέμβασης ήταν προϊόν 
συνδιδασκαλίας μπορεί να συνηγορεί για τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής δυναμικής και σε επίπεδο 
διδασκόντων. Μπορεί, ωστόσο, να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για τη χρήση της μεθόδου από 
έναν μόνο εκπαιδευτικό στην προσπάθειά του να ευαισθητοποιήσει το τμήμα του σε θέματα σχολικού 
εκφοβισμού.

Η επεξεργασία των φύλλων αξιολόγησης έδειξε ότι και οι εικοσιτέσσερις μαθητές απέκτησαν 
ουσιαστική γνώση πάνω στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισµού και ξεκαθάρισαν τις όποιες απορίες 
είχαν πριν την παρέμβαση, κινητοποιήθηκαν συναισθηματικά, ώστε να αντιτάσσονται ενεργά σε 
φαινόμενα σχολικής βίας και εκφοβισμού, κατέκτησαν πλήρως τις δεξιότητες χειρισμού του 
διαδικτυακού εκπαιδευτικού εργαλείου Web2, Toondoo, και ένιωσαν να βελτιώνεται το κλίμα των 
διαπροσωπικών σχέσεων στην τάξη τους. Επιπλέον και οι εικοσιτέσσερις μαθητές δήλωσαν απόλυτα 
ικανοποιημένοι από τον τρόπο που χειρίστηκαν οι εισηγήτριες τις διαδικασίες της παρέμβασης.

Γράφημα 1 : Τι προκάλεσε η τεχνική της Παγωμένης Εικόνας;

Σχετικά με την τεχνική της Пαγωμένης Еικόνας, από τους εικοσιτέσσερις μαθητές οι δεκαέξι 
δήλωσαν ότι τους οδήγησε στην κινητοποίηση των συναισθημάτων τους, ενώ οι οκτώ δήλωσαν ότι 
αυτό δε συνέβη (Γράφημα 1). Ωστόσο εικοσιδύο στους εικοσιτέσσερις μαθητές δήλωσαν ότι το 
εργαλείο Toondoo και η τεχνική της Παγωμένης Εικόνας τους βοήθησαν να ευαισθητοποιηθούν πάνω 
στο φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Στην ερώτηση με ποιο τρόπο αυτό συνέβη, 
πέντε μαθητές δεν περιέγραψαν καθόλου τον τρόπο, ενώ δεκαπέντε μαθητές εστίασαν στο 
συναίσθημα: απάντησαν πως η κατασκευή κόμικ και οι Παγωμένες Εικόνες τους έφεραν πιο κοντά στα 
συναισθήματά τους, τους οδήγησαν να τα ξεκαθαρίσουν, τους “ξύπνησαν” συναισθήματα που ίσως δε 
γνώριζαν ποτέ, τους βοήθησαν να πάνε στη θέση του θύματος και τους έκαναν να νιώσουν ότι 
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οφείλουν να σταματήσουν το θύτη. Τέλος δύο μαθητές δήλωσαν πως το διαδικτυακό εργαλείο 
Τοοndoo και όχι η τεχνική της Παγωμένης Εικόνας ήταν αυτό που τους βοήθησε να 
ευαισθητοποιηθούν πάνω στο συγκεκριμένο φαινόμενο. 

Γράφημα 2 : Το εργαλείο Toondoo και η τεχνική της Παγωμένης Εικόνας

6 Συμπεράσματα
Η συγκεκριμένη διαθεματική παρέμβαση, συνδυάζοντας την τεχνική θεάτρου και δράματος της 

Παγωμένης Εικόνας με την τεχνική δημιουργίας κόμικ μέσα σε ένα ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον 
μάθησης, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε σοβαρά θέματα, όπως ο 
σχολικός εκφοβισμός, με εναλλακτικές - καινοτόμες μεθόδους, οι οποίες μπορούν να κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον των μαθητών και να διεγείρουν τη φαντασία τους ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και αυξάνοντας τη δημιουργικότητά τους. 

Η αξιοποίηση της τεχνικής της Παγωμένης Εικόνας και της δημιουργίας κόμικ προκάλεσε 
διανοητικά, ψυχικά και συναισθηματικά την φιλοπραγμοσύνη των μαθητών με συνέπεια την 
αποτελεσματικότερη ενασχόληση και προσήλωσή τους στην έννοια του σχολικού εκφοβισμού. Στο 
πλαίσιο της αλληλεπίδρασης της ομάδας και σε συνδυασμό με τις κλίσεις και τα καλλιτεχνικά 
χαρίσματα των μαθητών η προσέγγιση αυτή αποτέλεσε έναν αξιόλογο και πρωτότυπο τρόπο 
ουσιαστικής ευαισθητοποίησης των μαθητών πάνω στο συγκεκριμένο φαινόμενο. 

Παράλληλα, μέσα στο πλαίσιο αυτό προωθείται η καλλιέργεια δεξιοτήτων δημιουργικότητας και 
καινοτομίας. Διαπιστώσαμε ότι, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα, προκύπτουν θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά στη μάθηση, ενισχύεται η αυτο-μάθηση, υποστηρίζεται η μεθοδολογία της 
μεταγνώσης και της δια βίου μάθησης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων (Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, 
1995). 

Επομένως ο συνδυασμός των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, πέρα από ένα χρήσιμο εργαλείο 
στα χέρια των εκπαιδευτικών για την ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στο φαινόμενο του 
σχολικού εκφοβισμού ή σε οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως ένα ευέλικτο 
εργαλείο διδασκαλίας τόσο για αυτή καθαυτή τη μετάδοση γνώσεων όσο και για την καλλιέργεια της 
ψυχής και του νου. Άλλωστε οι αρχές της μάθησης καθώς και οι τρόποι διδασκαλίας πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με νεωτεριστική διάθεση, ώστε οι εναλλακτικές μέθοδοι προσέγγισης θεμάτων να 
μπορέσουν να προσφέρουν τους καρπούς τους και στον τομέα της εκπαίδευσης. Για να συμβεί όμως 
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Δεν τους βοήθησαν
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αυτό, πρέπει αφενός να ξεπεραστούν κάποια υπαρκτά προβλήματα και αφετέρου να μπουν οι σωστές 
βάσεις για την ανάπτυξη τέτοιου είδους εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. 

Συγκεκριμένα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση εναλλακτικών τεχνικών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία αποτελεί η σωστή κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσω ειδικών επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, για να δοθεί το έναυσμα στον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί καινοτόμες -
εναλλακτικές μεθόδους ως εργαλείο που θα γίνει αρωγός στο εκπαιδευτικό του έργο. Αυτονόητη 
επίσης θεωρείται η ανάγκη πλήρους εξοπλισμού των Εργαστηρίων των Σχολικών Μονάδων καθώς και 
η παροχή ταχύτερης σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Ταυτόχρονα κρίνεται απαραίτητη και η δημιουργία 
νέων ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών, που θα προβλέπουν την ενσωμάτωση καινοτόμων 
διδακτικών πρακτικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και τη δυνατότητα συνδιδασκαλίας 
διδακτικών αντικειμένων από περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων. 

7 Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
Βίγκλας, Λ., Μάτος, Α., Οικονόμου Α., Παπαδοπούλου Μ. (2007). Weblogs & Wikis: Νέα μέσα, νέα 

επικοινωνία. Στα πρακτικά του 4ου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ - Αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, Σύρος,Τόμος Α’, 641-650.

Ευρωπαϊκή Καμπάνια Anti Bullying Campaign, 2012. Ανακτήθηκε στις 2-3-2015 από το δικτυακό 
τόπο http://www.e-abc.eu/files/1/PDF/Research/School_Bullying_Greek.pdf.

Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, Μ. (1995). Μεταγνώση: Η έννοια και η διδασκαλία της. Νέα Παιδεία, 74, 48-
56.

Olweus, D. (2009). Εκφοβισμός και βία στο σχολείο, (Μετάφρ. Έ. Μαρκοζάνε). Αθήνα: Ε.Ψ.Υ.Π.Ε..
Τσακίρη, Δ., Καπετανίδου, Μ. (2007). Θεωρίες μάθησης και δημιουργική σκέψη. Στο Β. Xήνας,  Π. & 

Χρυσαφίδης, Κ.  (2000). Επιθετικότητα στο σχολείο. Προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση. 
Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Ξενόγλωσση
Ashwell, N. (2006). Creativity, the arts and education in the 21st century, Proc. of the 5th Athens 

International Theatre/Drama & Education Conference “Creating New Roles for the 21st

Century” Athens, 17, 18, 19 March 2006.
Benek- Rivera, J., Matthews, V.E. (2004). Active learning with jeopardy: Students ask the questions. 

Journal Of Management Education, 28, 104-118.
Βibou – Nakou, I., Tsiantis, J.,  Assimopoulos, H., &  Chatzilambou, P.  (2012). Bullying / 

Victimization from a family perspective: a qualitative study of secondary school students’ 
views. European Journal of Psychology Education, 28(1), 53-71.

Boal, A. (1995).The Rainbow of Desire: The Boal Method of Theatre and Therapy. London and New 
York: Routledge.

Selwyn, Neil. (2008). Web 2.0 applications as alternative enviroments for informal learning- a critical 
review. Paper for OECD-KERIS expert meeting - Session 6 - Alternative learning environments 
in practice: using ICT to change impact and outcomes, Κorea. Retrieved on 27-2-2015 from:
http://www.oecd.org/edu/ceri/39458556.pdf .



461

αυτό, πρέπει αφενός να ξεπεραστούν κάποια υπαρκτά προβλήματα και αφετέρου να μπουν οι σωστές 
βάσεις για την ανάπτυξη τέτοιου είδους εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. 

Συγκεκριμένα, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση εναλλακτικών τεχνικών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία αποτελεί η σωστή κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσω ειδικών επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, για να δοθεί το έναυσμα στον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί καινοτόμες -
εναλλακτικές μεθόδους ως εργαλείο που θα γίνει αρωγός στο εκπαιδευτικό του έργο. Αυτονόητη 
επίσης θεωρείται η ανάγκη πλήρους εξοπλισμού των Εργαστηρίων των Σχολικών Μονάδων καθώς και 
η παροχή ταχύτερης σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Ταυτόχρονα κρίνεται απαραίτητη και η δημιουργία 
νέων ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών, που θα προβλέπουν την ενσωμάτωση καινοτόμων 
διδακτικών πρακτικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και τη δυνατότητα συνδιδασκαλίας 
διδακτικών αντικειμένων από περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαρία Γ. Χατζιδάκη
marchatzidaki@gmail.com

Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Μ.Δ.Ε. στην Προϊστορική Αρχαιολογία

Περίληψη

Σχολείο και Μουσείο είναι δυο θεσμοί που συνδέονται με αμφίδρομη σχέση. Η εκπαιδευτική 
διάσταση του μουσείου είναι ρητά δηλωμένη στον ευρύτερα αποδεκτό ορισμό του που έχει δοθεί 
από το ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων). Το Σχολείο εξάλλου οφείλει να ευαισθητοποιεί 
τους/τις μαθητές/-τριες σε θέματα πολιτιστικής – περιβαλλοντικής κληρονομιάς, να επιδιώκει και 
να αξιοποιεί κατά το δυνατόν περισσότερο τις επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς. 
Ωστόσο τα εκθέματα των μουσείων είναι φορείς πολλών και διαφορετικών νοημάτων και 
πληροφοριών. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται προτάσεις για διαφορετικούς τρόπους 
προσέγγισης των μουσειακών εκθεμάτων από την εφαρμογή δυο εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
που υλοποιήθηκαν από τη γράφουσα:

α) «Μύρτις: Από την αρχαία Αθήνα στο σήμερα – Τα δικαιώματα των παιδιών» με Δ΄ τάξη 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

β) «Ένας για όλους και όλοι για έναν – Συναισθηματική επίγνωση, ενσυναίσθηση» με Β΄ 
τάξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. 

Λέξεις κλειδιά: μουσειακή αγωγή, εκπαίδευση, μουσείο, έκθεμα

1 Εισαγωγή
Ο κοινωνικός ρόλος και η λειτουργία των μουσείων έχουν υποστεί πλήθος αλλαγών και 

εξελίξεων διαχρονικά, όπως είναι φυσικό για έναν θεσμό ο οποίος έχει ιστορία αιώνων. Ο 20ός 
αιώνας υπήρξε καθοριστικός ως προς τη διεύρυνση των κατηγοριών και των μορφών που μπορεί 
να έχει ένα μουσείο, αλλά και ως προς τη φιλοσοφία που διέπει τους σκοπούς της λειτουργίας του
(Βέμη, 1995· Γκαζή, 1999α). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η τάση για «εκδημοκρατισμό» των 
μουσείων που αναπτύχθηκε αργά αλλά σταθερά. Το μουσείο αποκτά εξωστρέφεια και απευθύνεται 
σε όλο και πιο ευρύ κοινό, το οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει με διάφορους τρόπους, όπως 
αλλαγές στην παρουσίαση των συλλογών, περιοδικές εκθέσεις, ειδικές εκδόσεις και πιο πρόσφατα 
χρήση της τεχνολογίας.

Η πιο σύγχρονη αντίληψη σχετικά με την αποστολή τους αποτυπώνεται στον ορισμό που 
δόθηκε το 2007 από το ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων), όπου δηλώνεται ρητά ότι στόχος 
της ύπαρξης των μουσείων παράλληλα με την επιστημονική διαχείριση των αντικειμένων που 
απαρτίζουν τις συλλογές τους είναι να δοθεί έμφαση και στην εκπαίδευση που αναγνωρίζεται έτσι 
ως μια από τις θεμελιώδεις λειτουργίες τους. (Desvallées, Mairesse, 2014, σελ. 89).

Δεν είναι καινούρια η ιδέα για την μορφωτική λειτουργία των μουσείων. Την συναντούμε 
ήδη σε θεωρητικό επίπεδο από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα (Hooper-Greenhill, 1999·
Γκαζή, 1999β). Ωστόσο εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα αρχίζουν να υλοποιούνται στην 
Ελλάδα με σχετική καθυστέρηση σε σχέση με άλλες χώρες μόλις από το τέλος της δεκαετίας του 
1970 (Χαλικιά, 2015). Απευθύνονται σε ποικίλες ομάδες επισκεπτών, όμως τα παιδιά είναι οι 
κύριοι αποδέκτες καθώς έχει θεμελιώδη σημασία για κάθε κοινωνία  η αφήγηση του παρελθόντος 
της στα νεότερα μέλη της. (Dommasnes, L. H., Γαλανίδου, Ν., 2012). Οι αλλαγές που 
συντελούνται παρακολουθούν το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού και τη γενικότερη τάση 
εξωστρέφειας των μουσείων που θέτει τον άνθρωπο / επισκέπτη στο επίκεντρο. Οι σχολικές ομάδες 
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είναι από τους πιο συχνούς επισκέπτες και ένα κοινό στο οποίο επιθυμούν να επενδύσουν και για 
το μέλλον.

Το σχολείο από την πλευρά του (πρέπει να) ενθαρρύνει τα παιδιά να έλθουν σε επαφή, να 
εκτιμήσουν και να σεβαστούν την παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά. Επίσης στο πλαίσιο της 
βασικής εκπαιδευτικής αρχής που είναι η ολόπλευρη και ισορροπημένη καλλιέργεια της 
προσωπικότητας των παιδιών ευνοεί τη διαθεματική, ανακαλυπτική, βιωματική και κιναισθητική 
προσέγγιση της γνώσης, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, τη συνεργασία και την επικοινωνία και 
την αλληλεπίδραση με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Επομένως η επίσκεψη σε μουσεία 
και άλλους χώρους πολιτισμικής αναφοράς είναι όχι μόνο επιθυμητή, αλλά και επιβεβλημένη 
(ΔΕΠΠΣ, 2003).

2.1 Σχέση μουσείων και σχολείων
Η σχέση ανάμεσα στα μουσεία και τα σχολεία αν και είναι αυτονόητη, καθώς υπάρχουν 

πολλά σημεία σύγκλισης των στόχων τους, δεν είναι πάντα σχέση συνεργασίας. Εμπόδια, 
συγκρούσεις και ανεπάρκειες είναι συχνά φαινόμενα. Η ποιότητα αυτής της σχέσης εξαρτάται από 
τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη των δυο θεσμών αντιλαμβάνονται το ρόλο τους, τις προσδοκίες 
που έχουν από και για τη συνάντηση σχολείου – μουσείου και βέβαια από την πρότερη 
επικοινωνιακή εμπειρία τους και την υποκειμενική εικόνα που έχουν σχηματίσει οι μεν για τους δε 
(Δάλκος, 2002· Ζαφειράκου, 2000· Buffet, 2000). Το ζητούμενο φυσικά είναι να μην υπάρχει 
ανταγωνισμός, σύγκρουση ή έστω αδιάφορη συνύπαρξη, αλλά ομαλή και επωφελής συνεργασία.

Τα μουσεία σε μεγάλο βαθμό και με όλο συχνότερη και περισσότερο πρωτότυπη παραγωγή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων απευθύνονται στα παιδιά είτε ως μέλη σχολικής ομάδας ή μεμονωμένα 
στο πλαίσιο οικογενειακής επίσκεψης (Καλεσοπούλου, Δ., 2015). Τα προγράμματα αυτά έχουν 
εκπονηθεί από επαγγελματίες των μουσείων (αρχαιολόγους, μουσειοπαιδαγωγούς), έχουν επιστημονική 
τεκμηρίωση, αξιοποιούν στο έπακρο τις συλλογές του κάθε μουσείου και συνήθως συνοδεύονται από 
κάποιας μορφής αξιολόγηση που ελέγχει την αποτελεσματικότητά τους. Παρέχουν επίσης οδηγίες στον 
εκπαιδευτικό ώστε να προετοιμάσει την ομάδα πριν από την επίσκεψη, να αξιοποιήσει τα ερεθίσματα και 
να προχωρήσει σε μεταγνωστικές δραστηριότητες μετά από αυτήν. Έχουν όμως περιστασιακό και 
εμβόλιμο χαρακτήρα για τη σχολική εργασία και επίσης δεν υπάρχουν διαθέσιμα, ακόμη τουλάχιστον, 
από όλους τους χώρους πολιτισμικής αναφοράς. 

Όταν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, 
υπερτερεί στο ότι απευθύνεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τη συγκεκριμένη σχολική ομάδα. Ο 
εμψυχωτής έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του 
τμήματός του και να εκπονήσει έτσι ένα πολύ καλά στοχευμένο πρόγραμμα με βάση τα παραπάνω. 
Επίσης μπορεί και πρέπει να το συσχετίσει με τον καταλληλότερο τρόπο με το αναλυτικό 
πρόγραμμα, να φροντίσει ώστε να εφαρμόζονται όλες οι εκπαιδευτικές αρχές και να το 
ενσωματώσει στο βασικό κορμό του ετήσιου σχεδιασμού του. 

Βασική προϋπόθεση είναι η επιστημονική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και η εξαντλητική 
ενημέρωσή του για το θέμα που θα πραγματεύεται το πρόγραμμα. Η αρνητική στάση των 
δασκάλων ακόμη και ως συνοδών σε προγράμματα που υλοποιούνται από τα μουσεία και η ελλιπής 
κατάρτισή τους είναι τα σημεία στα οποία εστιάζουν και εντοπίζουν τα περισσότερα προβλήματα,
όχι μόνο στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία (Δάλκος, Γ., 2002). 

Πώς θα βρεθεί επομένως ο κοινός τόπος συνάντησης των επαγγελματιών μουσείων και σχολείων 
προς όφελος των άμεσα ενδιαφερομένων που είναι βεβαίως τα παιδιά; Έχει αρχίσει να διαφαίνεται η 
ανάγκη και να διατυπώνεται το συμπέρασμα πως ένας εξαιρετικός τρόπος είναι η ευαισθητοποίηση 
αρχικά των εκπαιδευτικών και η συστηματική επιμόρφωσή τους, ώστε να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν οι ίδιοι το μουσείο για τις ανάγκες της τάξης τους (Βέμη, Μπ., 1995· Χαλκιά, Ά., 2002).
Αυτό με κανέναν τρόπο δεν σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητες οι δράσεις των μουσείων. Όμως αν η 
παραπάνω πρόταση ευοδωθεί, υπάρχουν θετικές επιπτώσεις και για τις δυο πλευρές: Οι δυνατότητες 
αξιοποίησης των συλλογών των μουσείων πολλαπλασιάζονται, η κατανόηση και οι σχέσεις βελτιώνονται 
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και το παραγόμενο υλικό είναι πλουσιότερο ποσοτικά και ποιοτικά. Μια τέτοια ευτυχής συνάντηση θα 
είναι σπουδαία κατάκτηση. Άλλωστε, ως γνωστόν, «Χειρ χείρα νίπτει».

2.2 Ένα έκθεμα, πολλές ιστορίες.
Οι σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

δράσεων στα μουσεία ανεξάρτητα από τον φορέα που τις σχεδιάζει και υλοποιεί υπαγορεύουν μια 
προσέγγιση όπου ο εκπαιδευόμενος (στην περίπτωσή μας τα παιδιά) εμπλέκεται ενεργά στη 
διαδικασία μάθησης. Μια τέτοια δράση οφείλει να απέχει πλέον πολύ από το να εξαντλείται σε μια 
απλή ή άσκοπη περιήγηση ή να έχει τη μορφή ξενάγησης και παθητικής πρόσληψης της 
πληροφορίας. Πρέπει να στοχεύει στην κατάκτηση γνωστικών στόχων εξίσου με την ανάπτυξη 
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης όσο και της 
αισθητικής απόλαυσης και της αναζήτησης προσωπικών ερμηνειών. Με άλλα λόγια η εκπαιδευτική 
δράση πρέπει να μετουσιώνεται σε μουσειακή εμπειρία (Hooper-Greenhill, 1999) και το μουσείο 
να αποτελεί ένα χώρο ενεργητικής μάθησης (Hein, G., 1998).

Στην αναζήτηση της μουσειακής εμπειρίας απαιτείται η γόνιμη αλληλεπίδραση με τα 
εκθέματα – μουσειακά αντικείμενα. Σύμφωνα με τους Desvallées και Mairesse, «Το μουσειακό 
αντικείμενο παράγεται για να θεαθεί, με όλες τις εγγενείς του συνεκδοχές, καθώς το εκθέτουμε 
προκειμένου να εγείρουμε συναισθήματα, να ψυχαγωγήσουμε ή να εκπαιδεύσουμε.» (Desvallées,
Mairesse, 2014, σελ. 25).

Τα αντικείμενα συλλέγονται, συντηρούνται, μελετούνται και εκθέτονται ως τεκμήρια του 
υλικού και πνευματικού πολιτισμού που τα δημιούργησε και της ιστορικής διαδρομής τους. Μέσα 
στο μουσείο μετατρέπονται σε εκθέματα, τα οποία αν και έχουν αποκοπεί από το πλαίσιο αναφοράς 
τους (context), εξακολουθούν να είναι φορείς διάφορων πληροφοριών και νοημάτων. Ιδιαίτερα τα 
αρχαιολογικά και ιστορικά αντικείμενα έχουν πολυδιάστατο χαρακτήρα που μπορεί να αποκαλύψει 
διάφορες πτυχές του παρελθόντος, αλλά και να ενθαρρύνει πολλαπλές ερμηνείες που αφορούν στο 
παρόν. Για παράδειγμα ένα αρχαίο αγγείο μεταφέρει πληροφορίες για την καθημερινή ή τη 
θρησκευτική και πνευματική ζωή, τη δημόσια ή την ιδιωτική, την οικονομία και την κοινωνία, το 
φύλο, πληροφορίες τεχνολογικής φύσης, για το περιβάλλον ή σχετικές με την ιστορία της τέχνης. 
Ταυτόχρονα όμως για κάθε επισκέπτη έχει ξεχωριστό και διαφορετικό νόημα ανάλογα με την 
προσωπικότητα, τα βιώματα, τις θέσεις και τις ανάγκες του. Με άλλα λόγια η πολυσημία των 
μουσειακών αντικειμένων μπορεί να εμπνεύσει τον επισκέπτη να διαμορφώσει τη δική του 
ιδιαίτερη εικόνα, τη δική του προσωπική ιστορία (Νάκου, 2002· Mouliou, M., Kalessopoulou, D.,
2011). Να επηρεάσει όχι μόνο την αντίληψή του για το παρελθόν, αλλά και τη στάση και τις αξίες 
του στο παρόν και το μέλλον. 

Η χρήση των μουσειακών αντικειμένων υπό αυτήν την οπτική προσφέρει εξαιρετικές  
δυνατότητες για έναν ευφάνταστο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν συντελεστεί αξιοσημείωτα γοργές εξελίξεις σε αυτόν 
τον τομέα, τόσο στη θεωρία και την έρευνα όσο και στην πράξη (ενδεικτικά: Lea, J., 2000·
Καλεσοπούλου, Δ., 2002· Γκαζή, Α., 2012· Talalay, L., Gerring, T., 2012). Εντούτοις όλες αυτές οι 
καινοτομίες αφορούν στην ερμηνεία των ίδιων των αντικειμένων και στην κατανόηση του
παρελθόντος. Έτσι συχνά μπαίνουν περιορισμοί ως προς τη σχολική ηλικία που απευθύνονται και 
το κύριο γνωστικό αντικείμενο που εξυπηρετεί η μελέτη τους που συνήθως είναι η Ιστορία. Αυτό 
που προτείνεται στην παρούσα εργασία είναι ότι τα αντικείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
ερέθισμα, αφετηρία ή αρωγός και για άλλα προγράμματα και διδακτικά σενάρια με φαινομενικά 
διαφορετική στοχοθεσία. Να υποστηρίξουν δηλαδή με εναλλακτικές ερμηνείες τα ποικίλα 
ενδιαφέροντα και ανάγκες μιας σχολικής ομάδας.

3 Από τη θεωρία στην πράξη
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν δυο παραδείγματα από εκπαιδευτικά προγράμματα στα 

οποία έγινε μια διαφορετική από την αναμενόμενη «ανάγνωση» των μουσειακών αντικειμένων. Θα 
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και το παραγόμενο υλικό είναι πλουσιότερο ποσοτικά και ποιοτικά. Μια τέτοια ευτυχής συνάντηση θα 
είναι σπουδαία κατάκτηση. Άλλωστε, ως γνωστόν, «Χειρ χείρα νίπτει».

2.2 Ένα έκθεμα, πολλές ιστορίες.
Οι σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

δράσεων στα μουσεία ανεξάρτητα από τον φορέα που τις σχεδιάζει και υλοποιεί υπαγορεύουν μια 
προσέγγιση όπου ο εκπαιδευόμενος (στην περίπτωσή μας τα παιδιά) εμπλέκεται ενεργά στη 
διαδικασία μάθησης. Μια τέτοια δράση οφείλει να απέχει πλέον πολύ από το να εξαντλείται σε μια 
απλή ή άσκοπη περιήγηση ή να έχει τη μορφή ξενάγησης και παθητικής πρόσληψης της 
πληροφορίας. Πρέπει να στοχεύει στην κατάκτηση γνωστικών στόχων εξίσου με την ανάπτυξη 
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης όσο και της 
αισθητικής απόλαυσης και της αναζήτησης προσωπικών ερμηνειών. Με άλλα λόγια η εκπαιδευτική 
δράση πρέπει να μετουσιώνεται σε μουσειακή εμπειρία (Hooper-Greenhill, 1999) και το μουσείο 
να αποτελεί ένα χώρο ενεργητικής μάθησης (Hein, G., 1998).

Στην αναζήτηση της μουσειακής εμπειρίας απαιτείται η γόνιμη αλληλεπίδραση με τα 
εκθέματα – μουσειακά αντικείμενα. Σύμφωνα με τους Desvallées και Mairesse, «Το μουσειακό 
αντικείμενο παράγεται για να θεαθεί, με όλες τις εγγενείς του συνεκδοχές, καθώς το εκθέτουμε 
προκειμένου να εγείρουμε συναισθήματα, να ψυχαγωγήσουμε ή να εκπαιδεύσουμε.» (Desvallées,
Mairesse, 2014, σελ. 25).

Τα αντικείμενα συλλέγονται, συντηρούνται, μελετούνται και εκθέτονται ως τεκμήρια του 
υλικού και πνευματικού πολιτισμού που τα δημιούργησε και της ιστορικής διαδρομής τους. Μέσα 
στο μουσείο μετατρέπονται σε εκθέματα, τα οποία αν και έχουν αποκοπεί από το πλαίσιο αναφοράς 
τους (context), εξακολουθούν να είναι φορείς διάφορων πληροφοριών και νοημάτων. Ιδιαίτερα τα 
αρχαιολογικά και ιστορικά αντικείμενα έχουν πολυδιάστατο χαρακτήρα που μπορεί να αποκαλύψει 
διάφορες πτυχές του παρελθόντος, αλλά και να ενθαρρύνει πολλαπλές ερμηνείες που αφορούν στο 
παρόν. Για παράδειγμα ένα αρχαίο αγγείο μεταφέρει πληροφορίες για την καθημερινή ή τη 
θρησκευτική και πνευματική ζωή, τη δημόσια ή την ιδιωτική, την οικονομία και την κοινωνία, το 
φύλο, πληροφορίες τεχνολογικής φύσης, για το περιβάλλον ή σχετικές με την ιστορία της τέχνης. 
Ταυτόχρονα όμως για κάθε επισκέπτη έχει ξεχωριστό και διαφορετικό νόημα ανάλογα με την 
προσωπικότητα, τα βιώματα, τις θέσεις και τις ανάγκες του. Με άλλα λόγια η πολυσημία των 
μουσειακών αντικειμένων μπορεί να εμπνεύσει τον επισκέπτη να διαμορφώσει τη δική του 
ιδιαίτερη εικόνα, τη δική του προσωπική ιστορία (Νάκου, 2002· Mouliou, M., Kalessopoulou, D.,
2011). Να επηρεάσει όχι μόνο την αντίληψή του για το παρελθόν, αλλά και τη στάση και τις αξίες 
του στο παρόν και το μέλλον. 

Η χρήση των μουσειακών αντικειμένων υπό αυτήν την οπτική προσφέρει εξαιρετικές  
δυνατότητες για έναν ευφάνταστο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν συντελεστεί αξιοσημείωτα γοργές εξελίξεις σε αυτόν 
τον τομέα, τόσο στη θεωρία και την έρευνα όσο και στην πράξη (ενδεικτικά: Lea, J., 2000·
Καλεσοπούλου, Δ., 2002· Γκαζή, Α., 2012· Talalay, L., Gerring, T., 2012). Εντούτοις όλες αυτές οι 
καινοτομίες αφορούν στην ερμηνεία των ίδιων των αντικειμένων και στην κατανόηση του
παρελθόντος. Έτσι συχνά μπαίνουν περιορισμοί ως προς τη σχολική ηλικία που απευθύνονται και 
το κύριο γνωστικό αντικείμενο που εξυπηρετεί η μελέτη τους που συνήθως είναι η Ιστορία. Αυτό 
που προτείνεται στην παρούσα εργασία είναι ότι τα αντικείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
ερέθισμα, αφετηρία ή αρωγός και για άλλα προγράμματα και διδακτικά σενάρια με φαινομενικά 
διαφορετική στοχοθεσία. Να υποστηρίξουν δηλαδή με εναλλακτικές ερμηνείες τα ποικίλα 
ενδιαφέροντα και ανάγκες μιας σχολικής ομάδας.

3 Από τη θεωρία στην πράξη
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν δυο παραδείγματα από εκπαιδευτικά προγράμματα στα 

οποία έγινε μια διαφορετική από την αναμενόμενη «ανάγνωση» των μουσειακών αντικειμένων. Θα 

αναφερθούν ο βασικός σκοπός, οι επιμέρους στόχοι, η μεθοδολογία και η σύνδεση με το αναλυτικό 
πρόγραμμα. Και στις δυο περιπτώσεις έλαβε χώρα μια σειρά από δραστηριότητες, οργανικό μέρος 
των οποίων ήταν η επίσκεψη στα μουσεία. Δεν κρίνεται ωστόσο απαραίτητο να παρουσιαστούν 
στο σύνολό τους, αλλά μόνο όσες σχετίζονται με τη χρήση των μουσειακών αντικειμένων..

3.1 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μύρτις: Από την αρχαία Αθήνα στο σήμερα – Τα
δικαιώματα των παιδιών»

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2013 – 14 από τη γράφουσα και ένα τμήμα 
Δ΄ τάξης του 49ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης Teachers
4 Europe.

3.1.1  Βασικός σκοπός και στόχοι
Bασικός σκοπός ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά τα ιδιαίτερα δικαιώματά τους που απορρέουν 

από το γεγονός ότι είναι μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα.
Επιμέρους στόχοι:

• Γνωστικοί
Να προσεγγίσουν την έννοια του δικαιώματος και να αναγνωρίσουν τη διαφορά 
δικαιώματος/επιθυμίας.
Να ανακαλύψουν τα βασικά δικαιώματά τους.
Να προβληματιστούν σε ό,τι αφορά ζητήματα παραβίασης των δικαιωμάτων τους.
Να αντιληφθούν ότι υπάρχουν φορείς και θεσμικά όργανα που είναι αρμόδια για την 
προστασία των δικαιωμάτων τους.

• Κοινωνικοί – συναισθηματικοί – ανάπτυξης δεξιοτήτων
Να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που στερούνται τα βασικά 
δικαιώματά τους και να νιώσουν αισθήματα αλληλεγγύης.
Να αποκτήσουν θετική στάση, σεβασμό και αποδοχή προς τη διαφορετικότητα.
Να εγκαταλείψουν στερεοτυπικές ξενοφοβικές εικόνες και προκαταλήψεις που έχουν 
πιθανόν καλλιεργηθεί από το κοινωνικό περιβάλλον.
Να εργαστούν ομαδικά και να αντιληφθούν τα προτερήματα της συνεργατικότητας και της 
ανταλλαγής ιδεών.
Να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στην αλληλεγγύη της ομάδας και να αναπτύξουν σεβασμό 
προς όλα τα μέλη της χωρίς αποκλεισμό ή περιθωριοποίηση κανενός.
Να νιώσουν ότι το μουσείο είναι ένας χώρος πολιτιστικής έκφρασης, χαράς, δημιουργίας 
και αναψυχής, να το αγαπήσουν και να αισθανθούν την ανάγκη να επιστρέφουν σ’ αυτό.
Να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγηθούν παίζοντας και να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας 
και της απόλαυσης ενός δικού τους έργου.

3.1.2  Μεθοδολογία
Η επεξεργασία του θέματος έγινε με τρόπο βιωματικό και παιγνιώδη, ενώ αξιοποιήθηκαν οι 

αρχές της διαθεματικότητας, της κιναισθητικής μάθησης, της ομαδικής και ερευνητικής εργασίας.
Με αφορμή το κεφάλαιο της Ιστορίας για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο αναδείχθηκαν οι 

τραγικές συνέπειες ενός πολέμου και ο φόρος αίματος που πληρώνουν τα αθώα θύματά του. Ο 
καλύτερος τρόπος για να εμπλακούν και συναισθηματικά τα παιδιά ήταν η συγκινητική ιστορία 
ενός παιδιού που έζησε την εποχή εκείνη και πέθανε από το λοιμό, της Μύρτιδας. (πληροφορίες 
στον ιστότοπο http://www.myrtis.gr/) Με τη Μύρτιδα ως εξαιρετική πρέσβειρα των δικαιωμάτων 
του παιδιού οδηγηθήκαμε στο σήμερα, όπου διαπιστώσαμε ότι τα 2.500 χρόνια που πέρασαν δεν 
έφεραν την επιθυμητή αλλαγή για όλους τους ανθρώπους. 

Η σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα εκτός της Ιστορίας κρίθηκε απαραίτητη για την 
ολοκληρωμένη και πολύμορφη κάλυψη του θέματος. Η διαθεματική προσέγγιση κυρίως με τη 
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Γλώσσα και τη Μελέτη Περιβάλλοντος, αλλά και με τη Φυσική και Αισθητική Αγωγή, ήρθε 
αβίαστα και εντελώς φυσικά. Στη Φυσική Αγωγή έπαιξαν τα παιχνίδια που έπαιζε η Μύρτις και με 
την Αισθητική Αγωγή, Μουσική και Εικαστικά, είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά.

3.1.3 «Ανακαλύπτω τα δικαιώματά μου».... με τα εκθέματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης είναι ένας χώρος πολύ αγαπητός στα παιδιά με υλικό 

και δράσεις ελκυστικές γι’ αυτά. Αυτή τη φορά όμως η επίσκεψη διέφερε ως προς τους στόχους 
που δεν ήταν οι προφανείς για το περιεχόμενο των εκθέσεών του. Τα εκθέματα χρησιμοποιήθηκαν 
με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίξουν τη στοχοθεσία του συγκεκριμένου προγράμματος.

Η επίσκεψη ακολούθησε μια οργανωμένη πορεία ξεκινώντας από τη μόνιμη έκθεση, 
περνώντας στην περιοδική έκθεση «Φωτεινά Μυστήρια, Ολογράμματα, 3D και Οπτικά Παράδοξα» 
και καταλήγοντας ξανά στην αφετηρία. Η Μύρτις ως μασκότ ήταν «συνοδοιπόρος».

Στον πρώτο σταθμό της επίσκεψης επιλέχτηκαν τα διοράματα «Ποτάμια», «Εκβολές» και 
«Ακτές» που αποτελούν μια ενότητα στο Μουσείο και παρουσιάζουν ρεαλιστικές αναπαραστάσεις 
αυτών των οικοσυστημάτων. Με τη βοήθεια των αναπαραστάσεων, των επεξηγηματικών κειμένων 
και σύγχρονων εικόνων έγιναν συγκρίσεις υγιούς και υποβαθμισμένου περιβάλλοντος.
Διαπίστωσαν τη σημασία του δικαιώματος να ζουν σε καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον και 
ότι είναι καθήκον των ενηλίκων να φροντίζουν για την αειφορία και την προστασία του.  
Αποφάσισαν να είναι τα ίδια πιο ενεργοί πολίτες σε σχέση με τα προβλήματα του περιβάλλοντος.

Ο δεύτερος σταθμός ήταν σε μια προθήκη με δείγματα πετρωμάτων από τα οποία έφτιαχναν 
διάφορα χρώματα στην αρχαιότητα. Η Μύρτις τους είπε ότι με αυτά χρωμάτιζαν ναούς, αγάλματα, 
έργα ζωγραφικής και τους εξήγησε τον τρόπο παρασκευής τους. Μετά τους ζήτησε να συνδυάσουν 
τα χρώματα με ένα δικαίωμα που προστατεύεται ή καταπατείται και να το εξηγήσουν στην ομάδα. 

Δυο παραδείγματα από αυτά που ακούστηκαν:
Γιώργος: Διαλέγω τον αιματίτη και παίρνω το κόκκινο χρώμα. Χρωματίζω την αγάπη και τη 

φροντίδα της οικογένειας.
Αντιγόνη: Διαλέγω το κάρβουνο και φτιάχνω το μαύρο χρώμα, γιατί στενοχωριέμαι για τα 

παιδιά που τα εξαναγκάζουν να δουλεύουν.
Στη συνέχεια στην αίθουσα με τα ολογράμματα έπαιξαν ένα παιχνίδι γρίφων. Τα παιδιά 

χωρίστηκαν σε ομάδες και πήραν από ένα γρίφο. Η αποστολή τους ήταν να κυκλοφορήσουν 
ελεύθερα στην αίθουσα, να δουν και να παρατηρήσουν τα ολογράμματα και τον υπομνηματισμό 
τους και να αποφασίσουν ποιο ολόγραμμα είναι η απάντηση στο γρίφο που έχουν πάρει. Έπρεπε 
ακόμη να συνδέσουν τον γρίφο και το ολόγραμμα με ένα από τα βασικά δικαιώματα του παιδιού.
Όταν ολοκληρώθηκε η αποστολή, κάθε ομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματά της.

Στο τέλος της επίσκεψης επιστρέψαμε στο αρχικό σημείο με τα διοράματα για ανάπαυση και 
αναστοχασμό. Ζωγράφισαν τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη ή κράτησαν σημειώσεις για το 
σχολείο. Την επόμενη μέρα με βάση τις ζωγραφιές και τις σημειώσεις του Μουσείου ως 
κατακλείδα της επίσκεψης έφτιαξαν ένα ομαδικό κόμικ με τίτλο «Είμαι παιδί – Έχω δικαιώματα».

3.2 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ένας για όλους και όλοι για έναν – Συναισθηματική 
επίγνωση, ενσυναίσθηση» 

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2014 – 15 από τη γράφουσα και ένα τμήμα 
Β΄ τάξης του 49ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

3.2.1  Βασικός σκοπός και στόχοι
Bασικός σκοπός ήταν να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα 

συναισθήματά τους και να αναπτύξουν κατανόηση για τα συναισθήματα των άλλων.
Επιμέρους στόχοι:
Να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν τη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου.
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Γλώσσα και τη Μελέτη Περιβάλλοντος, αλλά και με τη Φυσική και Αισθητική Αγωγή, ήρθε 
αβίαστα και εντελώς φυσικά. Στη Φυσική Αγωγή έπαιξαν τα παιχνίδια που έπαιζε η Μύρτις και με 
την Αισθητική Αγωγή, Μουσική και Εικαστικά, είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά.

3.1.3 «Ανακαλύπτω τα δικαιώματά μου».... με τα εκθέματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης είναι ένας χώρος πολύ αγαπητός στα παιδιά με υλικό 

και δράσεις ελκυστικές γι’ αυτά. Αυτή τη φορά όμως η επίσκεψη διέφερε ως προς τους στόχους 
που δεν ήταν οι προφανείς για το περιεχόμενο των εκθέσεών του. Τα εκθέματα χρησιμοποιήθηκαν 
με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίξουν τη στοχοθεσία του συγκεκριμένου προγράμματος.

Η επίσκεψη ακολούθησε μια οργανωμένη πορεία ξεκινώντας από τη μόνιμη έκθεση, 
περνώντας στην περιοδική έκθεση «Φωτεινά Μυστήρια, Ολογράμματα, 3D και Οπτικά Παράδοξα» 
και καταλήγοντας ξανά στην αφετηρία. Η Μύρτις ως μασκότ ήταν «συνοδοιπόρος».

Στον πρώτο σταθμό της επίσκεψης επιλέχτηκαν τα διοράματα «Ποτάμια», «Εκβολές» και 
«Ακτές» που αποτελούν μια ενότητα στο Μουσείο και παρουσιάζουν ρεαλιστικές αναπαραστάσεις 
αυτών των οικοσυστημάτων. Με τη βοήθεια των αναπαραστάσεων, των επεξηγηματικών κειμένων 
και σύγχρονων εικόνων έγιναν συγκρίσεις υγιούς και υποβαθμισμένου περιβάλλοντος.
Διαπίστωσαν τη σημασία του δικαιώματος να ζουν σε καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον και 
ότι είναι καθήκον των ενηλίκων να φροντίζουν για την αειφορία και την προστασία του.  
Αποφάσισαν να είναι τα ίδια πιο ενεργοί πολίτες σε σχέση με τα προβλήματα του περιβάλλοντος.
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Αντιγόνη: Διαλέγω το κάρβουνο και φτιάχνω το μαύρο χρώμα, γιατί στενοχωριέμαι για τα 

παιδιά που τα εξαναγκάζουν να δουλεύουν.
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με τη διαφορετικότητά του. Λύπη, φόβος και θυμός ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα που 
εκφράστηκαν από τα παιδιά. Στη συνέχεια ερεύνησαν σε ομάδες και παρουσίασαν στην τάξη 
υβριδικά μυθολογικά πλάσματα. Διηγήθηκαν τις δικές τους εκδοχές για τα συναισθήματα που 
προκύπτουν από τη διαφορετικότητά τους και τον αγώνα για ίσα δικαιώματα στη ζωή. 

Στο Μουσείο:
Αποφασίστηκε η επίσκεψη με βάση ένα σενάριο, σύμφωνα με το οποίο ο Σερπαντίνος θα 

συναντούσε τα μυθολογικά πλάσματα του Μουσείου για να πει το παράπονό του και να βρει λύσεις 
στα δυσάρεστα συναισθήματα που τον τυραννούσαν.

Ακολουθήσαμε την εξής διαδρομή: Σε ελεύθερο χώρο του Μουσείου τα παιδιά ηρεμούν, 
συγκεντρώνονται, θυμούνται τους κανόνες συμπεριφοράς και ξεκινούν να οδηγήσουν τον Σερπαντίνο. 

Πρώτη στάση στην αίθουσα των μινωικών τοιχογραφιών, όπου εντοπίζουν τον γρύπα. 
Παρατηρούν και περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του. Χωρισμένα σε ομάδες εντοπίζουν άλλες 
τοιχογραφίες με ζώα της στεριάς, της θάλασσας και του αέρα. Φαντάζονται ιστορίες για τα 
αμφίδρομα συναισθήματα ζώων και γρύπα και προβλήματα από τη συνύπαρξή τους. 

Επειδή η προσωπική εξερεύνηση, ο «διάλογος» με τα εκθέματα και η απόλαυσή τους χωρίς 
καθοδήγηση έχουν τη δική τους αξία, γίνεται ολιγόλεπτο διάλειμμα γι’ αυτό το λόγο και τα παιδιά 
έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν, να ζωγραφίσουν ή να σημειώσουν σκέψεις και εικόνες από 
την αγαπημένη τους τοιχογραφία.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Ο γρύπας τούς κατευθύνει στη Σφίγγα που γνωρίζει το μυστικό της ευτυχίας και θα τους το 
αποκαλύψει αν λύσουν το αίνιγμά της. Πηγαίνουμε στην αίθουσα όπου βρίσκεται μια μικρή Σφίγγα 
(πήλινο, επίθετο κόσμημα σε παλαιοανακτορικό αγγείο από τα Μάλια) αφού πρώτα κάνουμε μια 
στάση στον Κέρβερο (μέρος του συμπλέγματος Περσεφόνης-Πλούτωνα από τη Γόρτυνα). 

Όταν εντοπίσουν τη Σφίγγα, παίρνει κάθε ομάδα έναν φάκελο που περιέχει τα κομμάτια ενός 
παζλ. Η κατασκευή του παζλ αποκαλύπτει ένα έκθεμα, «ξεκλειδώνει» ένα μέρος του αινίγματος και 
τους χαρίζει μια μαγική λέξη. Οι μαγικές λέξεις  ήταν: 

Σεβασμός (έκθεμα: ζατρίκιο)
Συνεργασία (έκθεμα: χρυσό κόσμημα με μέλισσες)
Συντροφικότητα (έκθεμα: Το μωσαϊκό της πόλης)
Εμπιστοσύνη (έκθεμα: Τοιχογραφία με ταυροκαθάψια)
Δύναμη (έκθεμα: λίθινη κεφαλή σκήπτρου που αναπαριστά πάνθηρα) 
Με την ολοκλήρωση και αυτής της αποστολής έχουν πάλι ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για 

προσωπική αναζήτηση.
Τέλος συγκεντρωνόμαστε στο χώρο όπου ξεκινήσαμε, κάθε ομάδα παρουσιάζει τη μαγική 

της λέξη, την τοποθετούν σε ταμπλό, όπου τελικά όλοι μαζί φτιάχνουν τη μεσοστιχίδα με τη λύση 
του αινίγματος και μαθαίνουν το μυστικό της Σφίγγας που είναι «αγάπη».

Στην τάξη μετά την επίσκεψη:
Σχεδίασαν σε χαρτί του μέτρου τον γρύπα που πετάει (αντιγραφή από ένα χρυσό σφραγιστικό 

δαχτυλίδι, έκθεμα του Μουσείου) και παίρνει μαζί του ένα μπαλόνι.. Έγραψαν σε χρωματιστά 
χαρτονάκια τον λόγο που τα κάνει να νιώθουν δυσάρεστα συναισθήματα. Τα κόλλησαν στο 
μπαλόνι και «άφησαν» τον γρύπα να τα πάρει ψηλά.

Φουσκώσαμε μπαλόνια με τους φόβους, τις λύπες, τους θυμούς και τις απογοητεύσεις μας, τα 
σκάσαμε με θόρυβο κι εξαφανίσαμε όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα.

4 Συμπεράσματα
Παρουσιάστηκαν δυο περιπτώσεις εφαρμογής προγραμμάτων σε μουσεία με διαφορετική 

θεματολογία. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των εκθεμάτων και η ποικιλομορφία στη 
σημασιολογική τους προσέγγιση έδωσε τη δυνατότητα για εναλλακτικές ερμηνείες και οργανική 
ένταξη μιας επίσκεψης στα μουσεία σε προγράμματα με φαινομενικά διαφορετική στοχοθεσία.
Στην τάξη έγινε προετοιμασία πριν και μεταγνωστική-εμπεδωτική εργασία μετά την επίσκεψη. 
Όλες οι δραστηριότητες στα μουσεία είχαν παιγνιώδη μορφή και ευνοούσαν την ανακαλυπτική 
μάθηση και την ομαδική εργασία. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να κινηθούν και μόνα τους σε μια 
προσωπική αναζήτηση και να εμπνευστούν από τα εκθέματα. Εξυπηρετήθηκαν τόσο οι στόχοι των 
προγραμμάτων όσο και η καλλιέργεια της θετικής στάσης προς τα μουσεία. Εξαιρετικά 
ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ο ενθουσιασμός με τον οποίον έλαβαν μέρος τα παιδιά και εξέφρασαν 
την επιθυμία να επανέρχονται συχνότερα σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς.

Βιβλιογραφία
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Περίληψη
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση “γεννήθηκε” προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

της οικολογικής κρίσης ωστόσο χρειάζεται επαναπροσδιορισμός των στόχων της προς την αειφόρο
ανάπτυξη. Το θέμα ενός προγράμματος και οι εξορμήσεις στην ύπαιθρο δεν καθιστούν αυτομάτως
την Εκπαίδευση Περιβαλλοντική αλλά εκείνο που κάνει την Εκπαίδευση Περιβαλλοντική είναι
«καινοτομία». Κομβικό σημείο στην αιειφορία είναι ο τομέας της ενέργειας. Στηριζόμενη στις 
παραπάνω  διαπιστώσεις, μία οικογένεια με ιστορία στο χώρο των κατασκευών και της ενέργειας 
από το 1910, δημιούργησε τη μόνιμη εκπαιδευτική έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Στην 
έκθεση οι μαθητές κατανοούν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του τρόπου παραγωγής-διάθεσης της 
ενέργειας και του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου, μέσα από πραγματικά λειτουργικά εκθέματα 
αλλά ακόμη θέτοντας σε λειτουργία σύγχρονα μικρά εκπαιδευτικά μοντέλα. Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που εκπονούνται στο χώρο αναδεικνύουν τις νέες τεχνολογίες, συμβάλουν στη 
μετάδοση της εμπειρίας και της γνώσης τονίζοντας πως η παραγωγή-διανομή-χρήση της ενέργειας 
με οικονομικό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, είναι σημαντική στην αειφορία.

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον, αειφορία

1 Εισαγωγή
H λέξη άνθρωπος ξεκινά από το γράμμα “άλφα”. Στο θέμα του περιβάλλοντος όμως ο 

άνθρωπος αποτελεί το άλφα και το ωμέγα αφού από όλα τα είδη ζωής στον πλανήτη μόνο αυτός 
ρυπάινει και υποβαθμίζει το περιβάλλον τόσο καθοριστικά και βέβαια μόνο αυτός μπορεί να δώσει 
λύση στο πρόβλημα που αφορά τη δική του επιβίωση (Ασλανίδης και Ζαφειράκης, 2003). Από την 
πρώτη στιγμή της παρουσίας του στον πλανήτη άρχισε να χρησιμοποιεί στοιχεία του 
περιβάλλοντος για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Από τότε μέχρι σήμερα με την 
αναπτυγμένη και συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία ο άνθρωπος χρησιμοποιεί περιβάλλον τόσο 
σαν πηγή φυσικών πόρων όσο και ως προορισμό των αποβλήτων που δημιουργεί. Η αύξηση του 
πληθυσμού και συνεπώς των αναγκών οδήγησε στην αλόγιστη χρήση του φυσικού περιβάλλοντος 
και τα πρώτα περιβαλλοντικά προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά τη βιομηχανική επανάσταση 
συνεχίζονται μέχρι σήμερα με ανεξέλεγκτους ρυθμούς.

Η παρατήρηση ότι η ποιότητα ζωής συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε 
δημιούργησε έντονη ανησυχία και κινητοποιήσεις (UNESCO-UNEP, 1988) και οι κυβερνήσεις 
πολλών κρατών στράφηκαν προς την κατεύθυνση της καλύτερης διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Επειδή μόνο με νόμους και απαγορεύσεις τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν θα μπορούσαν να 
μπορούν να βρουν λύση (Αθανασάκης, 1995) παρά μόνο μέσω της απόκτησης περιβαλλοντικής 
συνείδησης, στη Νεβάδα το 1970 για όλα τα κράτη των Ηνωμένων Εθνών θεσπίστηκε η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε).

Στην Ελλάδα οι ρίζες της Π.Ε. προέρχονται από την Κλασσική Αρχαιότητα. Στα έργα του 
Θουκυδίδη, του Αριστοτέλη, του Θεόφραστου παρουσιάζονται αρχές διδασκαλίας της εξοικείωσης 
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Η παρατήρηση ότι η ποιότητα ζωής συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε 
δημιούργησε έντονη ανησυχία και κινητοποιήσεις (UNESCO-UNEP, 1988) και οι κυβερνήσεις 
πολλών κρατών στράφηκαν προς την κατεύθυνση της καλύτερης διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Επειδή μόνο με νόμους και απαγορεύσεις τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν θα μπορούσαν να 
μπορούν να βρουν λύση (Αθανασάκης, 1995) παρά μόνο μέσω της απόκτησης περιβαλλοντικής 
συνείδησης, στη Νεβάδα το 1970 για όλα τα κράτη των Ηνωμένων Εθνών θεσπίστηκε η 
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Στην Ελλάδα οι ρίζες της Π.Ε. προέρχονται από την Κλασσική Αρχαιότητα. Στα έργα του 
Θουκυδίδη, του Αριστοτέλη, του Θεόφραστου παρουσιάζονται αρχές διδασκαλίας της εξοικείωσης 

του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός έχει ως 
χαρακτηριστικό την ισορροπία και την αρμονία του ανθρώπου με το φυσικό και δομημένο 
περιβάλλον. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο οικισμός στο Ακρωτήρι της Θήρας όπου 
για πρώτη φορά γίνεται επιτυχής προσπάθεια διαχείρισης των απορριμμάτων και τα μεταλλεία του 
Λαυρίου στα οποία γίνεται ανακύκλωση και εξοικονόμηση νερού (Βανικιώτη, 2000).

Στη σύγχρονη Ελλάδα η εισαγωγή της Π.Ε. στο εκπαιδευτικό σύστημα με την έννοια που 
χρησιμοποιείται σήμερα στα σχολεία καθυστέρησε, σε σύγκριση με άλλες χώρες γεγονός που 
οφείλεται αφενός σε ιστορικούς λόγους (δικτατορικό καθεστώς) αφετέρου στα περιβαλλοντικά 
προβλήματα που δεν ήταν τόσο έντονα (Σπυρόπουλος, 1986). Το 1980 την ουσιαστική προώθηση 
της Π.Ε. ανέλαβε το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης, σημερινό Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο που είχε και την ευθύνη προώθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτομιών

Σήμερα η Π.Ε. οφείλει πέρα από την κατάκτηση της γνώσης να στοχεύει στην καλλιέργεια 
ενός ενεργητικού, δημιουργικού και ευαισθητοποιημένου ατόμου καθώς και στην αποκατάσταση 
της σχέσης που συνδέει τον άνθρωπο με το περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στη βιωματική 
κατάκτηση της γνώσης και στη σύνδεσή της με την καθημερινή ζωή. Η εφαρμογή προγραμμάτων 
Π.Ε. προωθεί τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική ζωή και δίνει την ευκαιρία στους 
μαθητές να βγουν από το σχολείο, να έρθουν σε επαφή με την ευρύτερη κοινότητα, να 
κατανοήσουν το ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες και αποβλέπει στην κινητοποίηση τους για δράση 
και αλλαγή συμπεριφοράς (Buiatti M, 1995).

Καθώς όμως είναι πια αποδεκτό από τους περισσότερους ότι το συμφέρον των μελλοντικών 
γενεών εξαρτάται από τις τωρινές αποφάσεις είναι απαραίτητο να γίνει  επαναπροσδιορισμός των  
κατευθυντήριων αρχών, του περιεχομένου και των στόχων της Π.Ε. προς την αειφόρο-βιώσιμη
ανάπτυξη. Εδώ ακριβώς γίνεται κατανοητό ότι το θέμα ενός προγράμματος, οι εξορμήσεις στην 
ύπαιθρο και οι εργασίες στο πεδίο δεν κάνουν αυτομάτως την Εκπαίδευση Περιβαλλοντική αλλά 
εκείνο που κάνει την Εκπαίδευση Περιβαλλοντική είναι «καινοτομία» και ο διαφορετικός τρόπος 
οργάνωσης της σκέψης με την οποία προσεγγίζουμε το περιβάλλον.

2 Η Π.Ε. στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια
Από το 1990 και λόγω της θεσμοθέτησης της Π.Ε. (ν.1892/90) υπήρξε αναβάθμιση των 

προγραμμάτων της Π.Ε. και υποστήριξη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναπτύχθηκαν επίσης 
πολλές πρωτοβουλίες στον ιδιωτικό τομέα (διάφοροι φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
επιστημονικές ενώσεις) με σκοπό την προώθηση της Π.Ε. Ενώ όμως υπάρχει συμφωνία για την 
αναγκαιότητα της Π.Ε. δεν υπάρχει συμφωνία ως προς το σημασιολογικό της περιεχόμενο. 
Ενδεικτικό σημείο της σύγχυσης είναι η συχνή αναφορά της ως «περιβαλλοντογική» ή 
«περιβαλλοντολογική» (Περδίκης, 1993). Στην εγκύκλιο Γ2/6847/28-8-1992 αναφέρεται ότι για 
τους εκπαιδευτικούς η Π.Ε. είναι προαιρετική ενώ για τους μαθητές πρέπει να είναι ενεργητική και 
όχι παθητική. Το ζήτημα όμως της προαιρετικότητας της Π.Ε. δεν είναι απλό καθώς όλο το βάρος 
για την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία εναποτίθεται στον κάθε εκπαιδευτικό και καλό θα 
ήταν να παρέχεται σε όλους τους μαθητές ώστε να μην περιθωριοποιείται.

Σχετικά με τη θεματολογία της Π.Ε. πολλοί πιστεύουν ότι κάθε θέμα της σύγχρονης ζωής 
μπορεί να αποτελέσει πρόγραμμα για την Π.Ε. επομένως μπορούν να ενταχθούν γενικότερα 
προβλήματα όπως τα ναρκωτικά, ο ρατσισμός, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, οι καταστροφές από 
φυσικά φαινόμενα (Βουδρισλής και Αυγερινού, 2003). Η υπουργική απόφαση Γ2/6847/28-8-1992 
είναι σύμφωνη με την παραπάνω άποψη ωστόσο έρχεται σε αντίθεση με την Γ2/4995/21-9-1991
που αναφέρει ότι η Π.Ε. θα πρέπει να στοχεύει στη λύση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος. 
Διαφορετικό περιεχόμενο δίνεται στην Π.Ε. από την Γ2/3594/31-8-1994 η οποία προσδίδει ένα 
περισσότερο βιολογικό χαρακτήρα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς είναι η 
Π.Ε. μέσω του προσδιορισμού της θεματολογίας. Αυτό θα συμβάλλει στη διάλυση της αντίληψης 
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ότι «η εκπαίδευση η “σχετική με το περιβάλλον” έχει υπερκεράσει την εκπαίδευση “υπέρ του 
περιβάλλοντος” η οποία αποτελεί την καρδιά της Π.Ε.» (Καλαϊτζίδης και Ουζούνης, 2000).

Σημαντικό ρόλο στην Π.Ε. παίζουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1990 από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναγνωρίστηκαν από εκπαιδευτικούς και μαθητές για το έργο 
τους (Ασλανίδης και Ζαφειρακίδης 2003). Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί
διάφοροι σταθμοί περιβαλλοντικής ενημέρωσης από οικολογικές ομάδες, ιδρύματα και τοπικούς 
φορείς (π.χ. Αρκτούρος, ΗELMEPA, Κέντρο ενημέρωσης Αλόνησου από τη mom, Κέντρο 
ορθολογικής εταιρίας στη Γιάλοβα, Μουσείο ΓΑΙΑ, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου).

2.1 Εκπαίδευση για την αειφορία
Ο όρος «αειφόρος-βιώσιμη» ανάπτυξη διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1980 (World

Conservation Strategy από τους U.N.E.S.C.O./ U.N.E.P, W.W.F., I.U.C.N, και F.A.O.) αλλά ο πιο 
διαδεδομένος ορισμός δόθηκε το 1987 στην έκθεση Brutland «Το κοινό μας μέλλον». Σύμφωνα με 
αυτόν, αειφόρος ανάπτυξη «είναι η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς 
να διακυβεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες».
«Η εκπαίδευση για την βιωσιμότητα είναι μια δια βίου μαθησιακή διαδικασία που οδηγεί στη 
δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών, που έχουν τις δημιουργικές δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων, επιστημονική και κοινωνική κατάρτιση, αφοσίωση στη συμμετοχή τους σε 
υπεύθυνες ατομικές και ομαδικές δράσεις. Αυτές οι δράσεις θα βοηθήσουν να εξασφαλιστεί ένα 
μέλλον με υγιές περιβάλλον και οικονομική ευημερία» (Καλαϊτζίδης και Ουζούνης, 2000). Σε 
παγκόσμιο επίπεδο προκύπτουν προβληματισμοί σχετικά με την επιτυχία της Π.Ε. για την αειφορία 
καθώς οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος και στην 
εξυπηρέτηση των αντίστοιχων γνωστικών στόχων. Η γνώση και η θετική στάση απέναντι στα 
περιβαλλοντικά προβλήματα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση τους, όταν λείπουν οι 
απαραίτητες δεξιότητες. Επίσης τα περισσότερα σχολεία αποτελούν ένα χώρο μάθησης 
αποκομμένο από τη ζωή που εξελίσσεται εκτός των τειχών τους και αντλούν τη γνώση μέσα από τα 
σχολικά εγχειρίδια. 

Στο σημείο αυτό σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η βιωματική μάθηση που επεκτείνεται 
πέρα από τα θρανία και έχει την ικανότητα να φέρει σε άμεση επαφή το μαθητή με το αντικείμενο 
μάθησης, μέσα από την έρευνα, την εργασία πεδίου και την παρατήρηση. Μέσα από τα βιωματικά 
προγράμματα Π.Ε. ο ρόλος των εκπαιδευτικού ενισχύεται και διευρύνεται καθώς και ο ίδιος 
μαθαίνει στο πλαίσιο της υλοποίησης λειτουργώντας ως εμψυχωτής και συντονιστής. Τα 
προγράμματα θα πρέπει να είναι πολύπλευρα και να καλύπτουν και τις τρεις διαστάσεις της 
αειφορίας (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον) και να δίνουν την ευκαιρία να προσεγγιστούν 
σημαντικά ζητήματα.

2.2 Η έννοια του περιβάλλοντος σε σχέση με την ενέργεια στην Π.Ε
Το περιβάλλον είναι μια έννοια πλούσια σε περιεχόμενο, πολυδύναμη, πολυδιάστατη, πολυσύνθετη 

και με ευρύ επιστημονικό υπόβαθρο. Με κριτήριο τη μορφή της εισερχόμενης ενέργειας, το περιβάλλον 
διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες. Το κατασκευασμένο περιβάλλον με την παρέμβαση του ανθρώπου 
τροφοδοτείται ενεργειακά με ορυκτά καύσιμα και περιλαμβάνει τις πόλεις, τα βιομηχανικά 
συγκροτήματα και τα έργα υποδομής, τα οποία εξυπηρετούν τις μεταφορές. Οι δραστηριότητες του 
ανθρώπου στο κατασκευασμένο περιβάλλον προκαλούν ρύπανση και άλλα περιβαλλοντικά 
προβλήματα τα οποία επιβαρύνουν και το ευρύτερο περιβάλλον. Το φυσικό περιβάλλον τροφοδοτείται 
ενεργειακά μόνο από την ηλιακή ενέργεια. Περιλαμβάνει τα ελάχιστα παρθένα οικοσυστήματα και επί 
πλέον δάση, ποτάμια, θάλασσες, λίμνες, λιβάδια στα οποία οι ανθρώπινες δραστηριότητες δεν 
προκαλούν δυσάρεστες επιπτώσεις ούτε δομικές και λειτουργικές μεταβολές σ΄ αυτό ούτε και στο 
ευρύτερο περιβάλλον. Τέλος το μεικτό περιβάλλον τροφοδοτείται ενεργειακά κυρίως από την ηλιακή 
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ενέργεια και συμπληρωματικά από άλλες μορφές ενέργειας, με την παρέμβαση του ανθρώπου. 
Περιλαμβάνει αγροτικές, δασικές και άλλες διαχειριζόμενες εκτάσεις. Οι δραστηριότητες του 
ανθρώπου στο μεικτό περιβάλλον προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα με δυσάρεστες επιπτώσεις 
στο ευρύτερο περιβάλλον (Κούσουλας, 2008).

Είναι πλέον γνωστό ότι ο δυτικός κόσμος και ο τρόπος ζωής του ανθρώπου είναι συνυφασμένος 
με την κατανάλωση ενέργειας. Ζωή χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και μεταφορές δε νοείται 
στις δυτικές κοινωνίες και μάλιστα σε αυτούς τους τρεις τομείς καταναλώνονται τα μεγαλύτερα 
ποσά ενέργειας. Χάρη στους φυσικούς πόρους που μετατρέπονται σε ωφέλιμη ενέργεια για τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες, ο άνθρωπος επιβιώνει, δημιουργεί και εξελίσσεται. Ορισμένοι όμως 
από αυτούς τους πόρους (μη ανανεώσιμοι) πέρα από το γεγονός ότι δεν είναι ανεξάντλητοι είναι 
και η αιτία των περισσότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Όσο περνούν τα χρόνια, το 
ενεργειακό ζήτημα αναδεικνύεται ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις των σύγχρονων 
κοινωνιών. Για την αντιμετώπισή του απαιτείται η στροφή σε μορφές ενέργειας (ανανεώσιμες) 
περισσότερο φιλικές  προς στο περιβάλλον αλλά κυρίως η επανεξέταση των προτύπων ζωής και 
των συνήθειών μας (Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).

Με αυτή την κατεύθυνση η UNESCO στην προσπάθεια για την ανάπτυξη μιας εκπαίδευσης η οποία 
θα διαμορφώνει αξίες και στάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον της ανθρωπότητας και του πλανήτη, κάλεσε 
τα κράτη μέλη της UNECE να προγραμματίσουν τις δράσεις τους για τη δεκαετία 2005-2014. Το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διαμόρφωσε τις περιβαλλοντικές δράσεις οι οποίες 
αφενός είχαν στόχο να καλλιεργήσουν στους μαθητές αξίες και στάσεις που χαρακτηρίζουν τον ενεργό 
και υπεύθυνο πολίτη και αφετέρου να προωθήσουν την αμφίδρομη σχέση σχολείου και κοινωνίας, με 
την πραγματοποίηση δράσεων από κοινού με κοινωνικούς φορείς. Πιο συγκεκριμένα, η δράση του 
2007 είχε ως θεματικό περιβαλλοντικό περιεχόμενο: «Καταναλωτισμός και Περιβάλλον». Στο πλαίσιο 
αυτής της δράσης ήταν πολύ σημαντικό να αναγνωριστούν οι προεκτάσεις της καταναλωτικής 
συμπεριφοράς τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (Κούσουλας, 2008) καθώς ο τρόπος 
κατανάλωσης καθορίζει τόσο τη στάση του ατόμου απέναντι στη χρήση των φυσικών πόρων αλλά και
στην κατανάλωση ενέργειας.

Σε αυτό το σημείο γίνεται αντιληπτό ότι η παραγωγή, διανομή και χρήση της ενέργειας με 
οικονομικό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, είναι σημαντική και απαραίτητη στην αειφορία. Η 
ενέργεια αποτελεί κομβικό σημείο στο θέμα αειφόρου ανάπτυξης, επειδή ακριβώς αλληλεπιδρά και με 
τους τρεις βασικούς άξονες της: την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Η κοινωνική διάσταση 
της ενέργειας προσδιορίζεται από το γεγονός ότι αποτελεί προϋπόθεση άνετης και αξιοπρεπούς 
διαβίωσης, ενώ η έλλειψή της αποτελεί παράγοντα κοινωνικής ανισότητας. Υπάρχει δηλαδή μια σαφής 
σχέση μεταξύ του τρόπου παραγωγής και διάθεσης ενέργειας και του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου.
Στον τομέα του περιβάλλοντος είναι προφανής η σημαντική περιβαλλοντική πίεση από κάθε είδους 
ενεργειακές δραστηριότητες. Τέλος, στο τομέα της οικονομίας, η ενέργεια αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα μακροοικονομικής ανάπτυξης. 

2.3 Ιστορική ανάλυση και δημιουργία της Έκθεσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το απόσταγμα εμπειρίας πολλών ετών στην κατασκευή μηχανημάτων πολλαπλών χρήσεων 

αλλά κυρίως η ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος αποτέλεσαν την κινητήριο 
δύναμη για την οικογένεια Χουμεριανού. Ο Μίλτος Χουμεριανός εγγονός και παιδί μηχανουργών 
γεννήθηκε λίγο μετά το 2Ο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι παιδικές του μνήμες είναι γεμάτες από 
μυρωδιά καπνού. Το μηχανουργείο του παππού του ήταν στημένο από το 1910 στη Χανιώπορτα 
Ηρακλείου και με τα μέσα της εποχής εξυπηρετούσε αφενός τις ανάγκες του νησιού φτιάχνοντας 
φάμπρικες για το λάδι, μύλους για το άλεσμα των σιτηρών αφετέρου τις επισκευές μηχανών πλοίων  
που περνούσαν από το λιμάνι του Ηρακλείου. Το μηχανουργείο καταστράφηκε κατά τον πόλεμο με 
την είσοδο Γερμανών αλεξιπτωτιστών από την πλευρά της Χανιώπορτας φοβούμενοι ότι τόσο η 
τεχνογνωσία των ανθρώπων όσο και τα υλικά που είχαν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την 
ενίσχυση της σε βάρος τους αντίστασης. Η οικογένεια υποχρεώθηκε σε καταναγκαστική εργασία 
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στη σημερινή περιοχή του Τάλως σε γερμανικό εργοτάξιο. Με το τέλος του πολέμου το πολεμικό 
υλικό παρέμεινε στη θέση αυτή για πολλά χρόνια. Σίδερα στοιβαγμένα, κανόνια, 
απενεργοποιημένες βόμβες και υλικό που σήμερα αποκαλείται «σκραπ» μετάλλου. Το υλικό αυτό 
αποτέλεσε για την οικογένεια πρώτη ύλη για ένα νέο παραγωγικό μηχανισμό σε ένα νέο χώρο. Το 
κανόνι γινόταν έμβολο πίεσης για τη στράγγιση των μποξάδων στην παραγωγή λαδιού, η μηχανή 
του φορτηγού μετατρεπόταν σε γεννήτρια ρεύματος σε κάποιο χωριό πολύ πριν φτάσει το 
«ηλεκτρικό» και η βόμβα των εκατό χιλιοστών για σπασμένο άκρο διαφορικού αυτοκινήτου, 
καναδέτες όπως έλεγαν τότε τα σκουπιδιάρικα φορτηγά. Τίποτα δεν ήταν άχρηστο για τους 
μηχανουργούς οι οποίοι κατάφερναν με φαντασία να μετατρέπουν τους φονικούς μηχανισμούς σε 
μηχανισμούς παραγωγής και ανάπτυξης. Η ευρηματικότητα του Μίλτου Χουμεριανού προέκυψε 
από την ανάγκη του σαν παιδί να δημιουργήσει χωρίς να διαθέτει ούτε τα απαραίτητα μέσα. Με 
την ολοκλήρωση των σπουδών από τη δεκαετία του 1970 οι κατασκευές μηχανημάτων αποτέλεσαν  
την κύρια εργασία του η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα μαζί με το γιό του Αλέξανδρο. Ο 
Αλέξανδρος, όπως και ό πατέρας του από παιδί μεγάλωσε μέσα στα μέταλλα και στις μηχανές και 
παρατηρούσε από μικρός κάθε νέα ευρεσιτεχνία. Από το 2002 που ολοκλήρωσε τις σπουδές του 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Γλασκόβη είναι δραστήριο στέλεχος της επιχείρησης και 
ασχολείται κι εκείνος με τις κατασκευές μηχανημάτων που προσφέρουν οικολογικές και 
οικονομικές λύσεις τόσο στην οικιακή όσο και στην επαγγελματική χρήση.

Την ιδέα για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού χώρου που θα μπορούσε να λειτουργήσει για 
τη διάδοση της γνώσης και της εμπειρίας που προέκυψε από δουλειά πολλών χρόνων ανέπτυξαν τα 
παιδιά του Μίλτου Χουμεριανού, Αλέξανδρος και Δέσποινα (Δρ Μοριακής Βιολογίας) όταν 
ανέλαβαν ενεργό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση. Παρακολούθησαν διεθνείς εκθέσεις,
επισκέφθηκαν μουσεία τεχνολογίας και επιστημών σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις, αναζήτησαν τα 
σύγχρονα προϊόντα παραγωγής ενέργειας, ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που προσφέρουν, 
σχεδίασαν και κατασκεύασαν νέα μηχανήματα με την πολύτιμή βοήθεια του πατέρα τους και 
δημιούργησαν με πολύ ζήλο και καμάρι το 2010 την μόνιμη εκπαιδευτική έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στο Ηράκλειο. 

Στο χώρο της έκθεσης τα μεγάλα εκθέματα αποτελούν μηχανήματα εξοικονόμησης ενέργειας 
και προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία έχουν κατασκευαστεί από την οικογένεια 
Χουμεριανού. Μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που γίνονται στο χώρο παρουσιάζεται 
κάθε χρόνο ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα της παραγωγής ενέργειας με τη μορφή 
πειραμάτων και μικρών εκπαιδευτικών μοντέλων.  Η επιλογή και παρουσίαση των πειραμάτων-
εκπαιδευτικών μοντέλων γίνεται κάθε χρόνο μετά από έρευνα και συνεργασίες με εταιρίες στο 
εξωτερικό οι οποίες εξειδικεύονται στην παραγωγή και διάθεση εκπαιδευτικών πακέτων σε σχολεία 
και εκπαιδευτικούς φορείς. Μερικά από αυτά είναι το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με στερεή βιομάζα (ατμογεννήτρια), το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με υγρή 
βιομάζα (μεμβράνη βιοαιθανόλης), παραγωγή ενέργειας με θαλασσινό νερό, με γεωθερμία αλλά 
και μονάδα υδρόλυσης και παραγωγής υδρογόνου για χρήση στην αυτοκίνηση (με κυψέλη 
υδρογόνου. 

2.4 Στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πρωταρχικός σκοπός όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα στην έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- από το σχεδιασμό και την κατασκευή 
εκθεμάτων μέχρι την εμψύχωση- είναι να φέρουν σε επαφή τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
με μηχανήματα και συσκευές που κάνουν χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας για την 
παραγωγή ηλεκτρισμού, θέρμανσης και αυτοκίνησης αλλά και για την κάλυψη αναγκών στη 
βιομηχανία. Με ρεαλιστικές πρακτικές και βιωματικές μεθόδους παρουσιάζεται η αξιοποίηση
απλών φυσικών πόρων φιλικών προς το περιβάλλον αλλά συνάμα οικονομικών αλλά και οι νέες 
τεχνολογίες που προσφέρουν αξιόπιστες και οικολογικές λύσεις. 
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Σε μεγαλύτερη ανάλυση σκοπός είναι η προώθηση και η ενίσχυση της εκπαίδευσης για την 
αειφορία επιδιώκοντας να δημιουργηθεί μια περιβαλλοντική κουλτούρα και ήθος απέναντι στο 
περιβάλλον και αυτό είναι εφικτό μόνο αν οι μαθητές κατακτήσουν τη σχετική γνώση 
συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα των ζητημάτων αλλά κυρίως αποκτήσουν τις απαιτούμενες 
ικανότητες. Γι’ αυτό το λόγο επιδιώκεται η δημιουργία μιας στενής σχέσης με τον εκπαιδευτικό 
χώρο, με τους καθηγητές και μαθητές κάθε βαθμίδας. Μέσα από την περιήγηση και την ξενάγηση 
στην έκθεση φιλοδοξία είναι να εισαχθούν έννοιες που αφορούν τις διαθέσιμες αλλά και τις πιο 
σύγχρονες μορφές εναλλακτικών πηγών ενέργειας και τη σημαντικότητα της χρήσης τους. Μέσα 
από την προσπάθεια αυτή, οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκεφτούν πως είναι δυνατόν να 
βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσής στην ύπαιθρο αλλά και στα αστικά κέντρα με μέσα χαμηλού 
κόστους και φιλικά προς το περιβάλλον. Τελικός στόχος είναι η ανάδειξη η σημαντικότητα της 
εξοικονόμησης ενέργειας και η χρήση των εναλλακτικών μορφών της και προτείνονται λύσεις και 
ιδέες για την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Στην
έκθεση οι έννοιες εισάγονται μέσα από λειτουργικά μηχανήματα, πραγματικά παραδείγματα και 
πρωτότυπες δράσεις που συμβάλουν στη μετάδοση της εμπειρίας και της γνώσης με τρόπο 
ελκυστικό και διαδραστικό διευρύνοντας τους ορίζοντες ιδιαίτερα των μαθητών. Ωστόσο, μεγάλη 
προσοχή έχει δοθεί ώστε ο χώρος και τα εκθέματα να είναι καλαίσθητα για να συμβάλουν στην 
καλλιέργεια άλλων ενδιαφερόντων που έχουν σχέση με το σχεδιασμό και τις κατασκευές σε 
συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Μέρος της έμπνευσης στην υλοποίηση αυτού του οράματος αλλά ακόμη και σήμερα σε κάθε 
πρόγραμμα που σχεδιάζεται για την εκπαιδευτική έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ αποτελούν 
τα λόγια του Ανατολ Φρανς «Μην προσπαθείς να θρέψεις τη ματαιοδοξία σου με τη διδασκαλία 
πολλών πραγμάτων. Προσπάθησε να αφυπνίσεις τη φυσική περιέργεια του ανθρώπου. Είναι 
προτιμότερο και αρκετό να ανοίγεις το μυαλό του παρά να το παραφορτώνεις. Ένας σπινθήρας 
χρειάζεται. Αν υπάρχει εκεί μέσα εύφλεκτο υλικό θα αρπάξει αμέσως φωτιά.»

.

3 Συμπεράσματα
Είναι πια εμφανές ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες είναι συνεχώς αυξανόμενα και ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που του 
αναλογούν. Επίσης, είναι σαφές ότι βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία χωρίς παιδεία δεν μπορούν να 
υπάρξουν. Βρισκόμαστε όμως σε ένα σημείο που η εκπαίδευση έχει περισσότερο τεχνοκρατικό 
παρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, ως αποτέλεσμα της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας. Η 
συλλογικότητα και ο αλτρουισμός σιγά σιγά εκλείπουν και σαν δείγματα κοινωνικού μοντέλου 
προβάλλονται η ατομικότητα και η κοινωνική καταξίωση.

Διαφορετική διάσταση στα παραπάνω δίνει η Π.Ε. η οποία αποτελεί μια αξιόλογη 
προσπάθεια του εκπαιδευτικού συστήματος να δώσει λύση στα περιβαλλοντικά προβλήματα και 
ελπίζει σε μια αγωγή και διαχείριση του περιβάλλοντος ως μια οντότητας σύμφωνα με τις αρχές 
της αειφορίας. Προγράμματα Π.Ε. συμβάλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινωνία και 
δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να βγουν από τα στενά όρια του σχολείου. Η Π.Ε. πέρα από την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών προετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες ώστε να γίνουν ικανοί, να 
συνεργάζονται και να περάσουν από την κατάκτηση της γνώσης στη δράση για εύρεση λύσεων.

Θα ήταν ιδανικό οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές να κατακτούνται από το ίδιο 
το σχολείο το οποίο θα έπρεπε με την υλικοτεχνική υποδομή του, το παιδαγωγικό κλίμα και το 
ήθος να περνάει τα μηνύματα της Π.Ε. Η ύπαρξη όμως πολλαπλών προβλημάτων κατά την 
υλοποίηση προγραμμάτων δε συμβαδίζουν με το πνεύμα της Π.Ε. Μερικά από αυτά όπως 
περιγράφονται από τους εκπαιδευτικούς είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων και εξοπλισμού στα 
σχολεία, η έλλειψη χρόνου και χώρου, η δυσκολία πρόσβασης σε έγκυρη πληροφόρηση, η 
δυσκολία στη μετακίνηση των μαθητών, γραφειοκρατικά θέματα και πολλά άλλα.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

στη σημερινή περιοχή του Τάλως σε γερμανικό εργοτάξιο. Με το τέλος του πολέμου το πολεμικό 
υλικό παρέμεινε στη θέση αυτή για πολλά χρόνια. Σίδερα στοιβαγμένα, κανόνια, 
απενεργοποιημένες βόμβες και υλικό που σήμερα αποκαλείται «σκραπ» μετάλλου. Το υλικό αυτό 
αποτέλεσε για την οικογένεια πρώτη ύλη για ένα νέο παραγωγικό μηχανισμό σε ένα νέο χώρο. Το 
κανόνι γινόταν έμβολο πίεσης για τη στράγγιση των μποξάδων στην παραγωγή λαδιού, η μηχανή 
του φορτηγού μετατρεπόταν σε γεννήτρια ρεύματος σε κάποιο χωριό πολύ πριν φτάσει το 
«ηλεκτρικό» και η βόμβα των εκατό χιλιοστών για σπασμένο άκρο διαφορικού αυτοκινήτου, 
καναδέτες όπως έλεγαν τότε τα σκουπιδιάρικα φορτηγά. Τίποτα δεν ήταν άχρηστο για τους 
μηχανουργούς οι οποίοι κατάφερναν με φαντασία να μετατρέπουν τους φονικούς μηχανισμούς σε 
μηχανισμούς παραγωγής και ανάπτυξης. Η ευρηματικότητα του Μίλτου Χουμεριανού προέκυψε 
από την ανάγκη του σαν παιδί να δημιουργήσει χωρίς να διαθέτει ούτε τα απαραίτητα μέσα. Με 
την ολοκλήρωση των σπουδών από τη δεκαετία του 1970 οι κατασκευές μηχανημάτων αποτέλεσαν  
την κύρια εργασία του η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα μαζί με το γιό του Αλέξανδρο. Ο 
Αλέξανδρος, όπως και ό πατέρας του από παιδί μεγάλωσε μέσα στα μέταλλα και στις μηχανές και 
παρατηρούσε από μικρός κάθε νέα ευρεσιτεχνία. Από το 2002 που ολοκλήρωσε τις σπουδές του 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Γλασκόβη είναι δραστήριο στέλεχος της επιχείρησης και 
ασχολείται κι εκείνος με τις κατασκευές μηχανημάτων που προσφέρουν οικολογικές και 
οικονομικές λύσεις τόσο στην οικιακή όσο και στην επαγγελματική χρήση.

Την ιδέα για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού χώρου που θα μπορούσε να λειτουργήσει για 
τη διάδοση της γνώσης και της εμπειρίας που προέκυψε από δουλειά πολλών χρόνων ανέπτυξαν τα 
παιδιά του Μίλτου Χουμεριανού, Αλέξανδρος και Δέσποινα (Δρ Μοριακής Βιολογίας) όταν 
ανέλαβαν ενεργό ρόλο στην οικογενειακή επιχείρηση. Παρακολούθησαν διεθνείς εκθέσεις,
επισκέφθηκαν μουσεία τεχνολογίας και επιστημών σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις, αναζήτησαν τα 
σύγχρονα προϊόντα παραγωγής ενέργειας, ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που προσφέρουν, 
σχεδίασαν και κατασκεύασαν νέα μηχανήματα με την πολύτιμή βοήθεια του πατέρα τους και 
δημιούργησαν με πολύ ζήλο και καμάρι το 2010 την μόνιμη εκπαιδευτική έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στο Ηράκλειο. 

Στο χώρο της έκθεσης τα μεγάλα εκθέματα αποτελούν μηχανήματα εξοικονόμησης ενέργειας 
και προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία έχουν κατασκευαστεί από την οικογένεια 
Χουμεριανού. Μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που γίνονται στο χώρο παρουσιάζεται 
κάθε χρόνο ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα της παραγωγής ενέργειας με τη μορφή 
πειραμάτων και μικρών εκπαιδευτικών μοντέλων.  Η επιλογή και παρουσίαση των πειραμάτων-
εκπαιδευτικών μοντέλων γίνεται κάθε χρόνο μετά από έρευνα και συνεργασίες με εταιρίες στο 
εξωτερικό οι οποίες εξειδικεύονται στην παραγωγή και διάθεση εκπαιδευτικών πακέτων σε σχολεία 
και εκπαιδευτικούς φορείς. Μερικά από αυτά είναι το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με στερεή βιομάζα (ατμογεννήτρια), το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με υγρή 
βιομάζα (μεμβράνη βιοαιθανόλης), παραγωγή ενέργειας με θαλασσινό νερό, με γεωθερμία αλλά 
και μονάδα υδρόλυσης και παραγωγής υδρογόνου για χρήση στην αυτοκίνηση (με κυψέλη 
υδρογόνου. 

2.4 Στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πρωταρχικός σκοπός όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα στην έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- από το σχεδιασμό και την κατασκευή 
εκθεμάτων μέχρι την εμψύχωση- είναι να φέρουν σε επαφή τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 
με μηχανήματα και συσκευές που κάνουν χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας για την 
παραγωγή ηλεκτρισμού, θέρμανσης και αυτοκίνησης αλλά και για την κάλυψη αναγκών στη 
βιομηχανία. Με ρεαλιστικές πρακτικές και βιωματικές μεθόδους παρουσιάζεται η αξιοποίηση
απλών φυσικών πόρων φιλικών προς το περιβάλλον αλλά συνάμα οικονομικών αλλά και οι νέες 
τεχνολογίες που προσφέρουν αξιόπιστες και οικολογικές λύσεις. 
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Αναγνωρίζοντας τα προβλήματα αυτά και επιθυμώντας τη διάδοση της εμπειρίας, της γνώσης 
και της τεχνολογίας η μόνιμη εκπαιδευτική έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ δημιουργήθηκε 
για τους μαθητές κάθε βαθμίδας με σκοπό να συμβάλει στην υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε., σε 
θέματα που αφορούν την ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές της, και επιμέρους θεματικές ενότητες 
που αναπτύσσονται μέσω των προγραμμάτων όπως το νερό και η ελιά. Από την επεξεργασία των 
στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από τις σχολικές επισκέψεις στην έκθεση φαίνεται η 
πλειοψηφία των μαθητών να θεωρεί ότι η γνώση το όφελος και που αποκομίζουν είναι πολύ 
μεγάλο. To δεύτερο μεγάλο όφελος για τους μαθητές είναι ο βιωματικός χαρακτήρας των 
προγραμμάτων και τέλος η κατανόηση και η σύνδεση των περιβαλλοντικών προβλημάτων με την 
παραγωγή ενέργειας αλλά και η παρουσίαση βιώσιμων λύσεων για την επίλυση των προβλημάτων. 
Όσο για τους εκπαιδευτικούς, θεωρούν ότι η συνεργασία τους με την έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ διευρύνει τις επιστημονικές τους γνώσεις. Επίσης τους δίνει τη δυνατότητα να 
υποστηρίξουν το εκπαιδευτικό τους έργο τόσο στο πλαίσιο  του αυστηρού ωρολογίου 
προγράμματος (ενότητες ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του δημοτικού) 
αλλά και στην υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. με υλικό (εκθέματα- εκπαιδευτικά μοντέλα-
πειράματα) στο οποίο δεν θα είχαν πρόσβαση. 

Στην έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ παρουσιάζονται ιδέες και λύσεις προκειμένου να 
συμβάλουν στην υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. αλλά και για να προετοιμάσουν τα παιδιά για την 
κοινή ζωή αναδεικνύοντας τη σχέση μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και περιβάλλοντος. Με 
τεράστια ευθύνη η οικογένεια Χουμεριανού τολμά να μεταδώσει την εμπειρία και τη γνώση με 
τρόπο ρεαλιστικό και διαδραστικό στους μαθητές. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία πια να μιλάμε 
για βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία χωρίς να προσδιορίζουμε τη μορφή και το περιεχόμενό της με 
ρεαλιστικό τρόπο. Μια επίσκεψη στην έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ προσφέρει μία 
μοναδική εμπειρία και ο επισκέπτης μικρός ή μεγάλος αντιλαμβάνεται την ένταση της 
διαχρονικότητας των εκθεμάτων και την πολιτισμική συνοχή με το παρόν και την σύγχρονη 
τεχνολογία. Στο χώρο αναδεικνύεται ο κύριος ιστός που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το 
μέλλον και τονίζεται ότι κάθε μεγάλη παρέμβαση στο περιβάλλον όπως και αν βαπτιστεί έχει 
συνέπειες τις μη αναστρέψιμες καταστροφές, γιατί η φύση έχει όρια. Τα παιδιά είναι οι καλύτεροι 
αποδέκτες και μπορούν εύκολα να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να μείνουν παθητικοί θεατές των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. Όλοι από τη θέση στην οποία βρισκόμαστε οφείλουμε να 
διαδώσουμε τις αρχές της αειφορίας, ειδικά στην Ελλάδα είναι χρέος μας καθώς η αρμονική σχέση 
του ανθρώπου με το περιβάλλον αποτελεί κομμάτι του Πολιτισμού μας. Ο πολιτισμός είναι η μόνη 
«αναννεώσιμη πηγή» που μπορεί βοηθήσει στον επαναπροσδιορισμό κάθε δράσης και η παιδεία 
μόνο σε αυτόν μπορεί να στηριχτεί.
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Περίληψη

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις πεποιθήσεις των παιδιών, για τη ζωή μετά το θάνατο. Πιο 
συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στις τέσσερις βασικές διαστάσεις του θανάτου «καθολικότητα», 
«μη- αναστρεψιμότητα», «αιτιότητα» και «παύση». Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 36 
παιδιά, προνήπια, νήπια και παιδιά από τις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Ως 
εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Smilansky (1987) για τα 
παιδιά. Από τα αποτελέσματα διαφαίνεται, ότι τα μικρότερα παιδιά αδυνατούν να κατανοήσουν τις 
διαστάσεις της μη-αντιστρεψιμότητας καθώς και το αναπόφευκτο του θανάτου, σε σχέση με τα 
μεγαλύτερα παιδιά. Τέλος, έκπληξη αποτελεί η διάσταση της αιτιότητας, η οποία παρουσιάζει 
υψηλά ποσοστά για τα παιδιά μικρότερων ηλικιών.

Λέξεις κλειδιά: θάνατος, καθολικότητα, μη- αναστρεψιμότητα, αιτιότητα, παύση

1 Εισαγωγή

Το ερευνητικό ενδιαφέρον των αναπτυξιακών ψυχολόγων για πολλά χρόνια ήταν στραμμένο 
στην ανάπτυξη της έννοιας του θανάτου. Ο θάνατος αποτελεί μία σύνθετη και πολυδιάστατη έννοια 
(Κορνηλάκη & Μισαηλίδη, 2013). Οι πρώτες μελέτες για την κατανόηση του θανάτου έγιναν το 
1940. Εξετάστηκαν τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις: 1. Η Ψυχαναλυτική, κατά την οποία 
διερευνώνται οι συναισθηματικοί παράγοντες που εμπλέκονται στην κατανόηση του θανάτου, 2. Η 
Κλινική, η οποία επικεντρώνεται στις αντιδράσεις των παιδιών για το θάνατο ενός μέλους της 
οικογένειας ή ενός φίλου, και 3. Η Γνωστική, στην οποία μελετάται το πώς τα παιδιά αποκτούν την 
έννοια του θανάτου. Η έρευνα αυτή είναι εμπνευσμένη από την Αναπτυξιακή θεωρία του Piaget
(Harris & Gimenez, 2005, σελ. 144, βλ. αναφορές). 

Πιο συγκεκριμένα οι έρευνες ξεκινούν να μελετούν τις πεποιθήσεις των παιδιών ήδη από την 
παιδική τους ηλικία. Διάφοροι ερευνητές μάλιστα υποστηρίζουν ότι για να κατανοήσουμε την 
έννοια του θανάτου, θα πρέπει να μελετήσουμε τις τέσσερις βασικές διαστάσεις του: μη 
αναστρεψιμότητα, καθολικότητα, αιτιότητα και παύση. Η μη αναστρεψιμότητα αναφέρεται στην 
κατανόηση ότι, όταν κάποιος πεθαίνει, το φυσικό του σώμα δεν μπορεί να επανέλθει στη ζωή 
(Κορνηλάκη & Μισαηλίδη, 2013, βλ. αναφορές). Η καθολικότητα αναφέρεται στην κατανόηση ότι 
ο θάνατος είναι κοινή μοίρα όλων των έμβιων οργανισμών (συμβαίνει δηλαδή παντού και πάντα). 
Η αιτιότητα αναφέρεται στις αιτίες (π.χ. ασθένεια, ατύχημα, γερατειά) που μπορούν να οδηγήσουν 
κάποιον στο θάνατο. Επιπλέον αναφέρεται στην κατανόηση ότι τελικά ο θάνατος είναι αποτέλεσμα 
της παύσης της λειτουργίας ενός ή περισσότερων οργάνων του σώματος. Τέλος η παύση
αναφέρεται στην κατανόηση ότι ο θάνατος οδηγεί στη διακοπή της λειτουργίας τόσο των 
βιολογικών, όσο και των ψυχολογικών λειτουργιών του ατόμου (Κορνηλάκη & Μισαηλίδη, 2013).

Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά κατανοούν ότι ο θάνατος είναι αναπόφευκτος και μη 
αναστρέψιμος. Προκαλείται από κάποιο σφάλμα στη λειτουργία των οργάνων του σώματος και 
οδηγεί σε πλήρη παύση όλων των λειτουργιών του (Bering & Bjorklund, 2004, σελ. 217, βλ. 
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αναφορές). Οι Lazar & Torney Putra (1991) υποστηρίζουν ότι τις τέσσερις αυτές βασικές 
διαστάσεις του θανάτου, τα παιδιά τις κατακτούν από πολύ μικρή ηλικία (Κορνηλάκη & 
Μισαηλίδη, 2013). Ήδη από την ηλικία των 4 ετών, τα παιδιά κατανοούν ότι ο θάνατος είναι κάτι 
διαφορετικό από τη ζωή (Harris & Gimenez, 2005, σελ. 144). Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι 
αυτές δεν κατακτώνται ταυτόχρονα από τα παιδιά. Συγκεκριμένα, ήδη από την ηλικία των 7 ετών 
τα παιδιά κατανοούν ότι ο θάνατος δεν είναι αναστρέψιμος και αφορά όλους τους έμβιους 
οργανισμούς. Επιπλέον, τα παιδιά αυτής της ηλικίας κατανοούν ότι οι αιτίες του θανάτου είναι 
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(αναπνοή, ο χτύπος της καρδιάς). Υποστήριξε λοιπόν ότι αυτό συμβαίνει γιατί, τα παιδιά έχουν 
αδυναμία να διακρίνουν τις λειτουργίες που είναι εξωτερικές και άρα πιο άμεσα παρατηρήσιμες 
(π.χ. αναπνοή), από τις λειτουργίες που είναι εσωτερικές και όχι άμεσα παρατηρήσιμες (π.χ. σκέψη, 
μνήμη). Κατέληξε επομένως ότι, τα παιδιά μέχρι και την ηλικία των 6 ετών απέδιδαν συχνότερα 
συνέχεια στις ψυχολογικές λειτουργίες (Bering & Bjorklund, 2004, σελ. 218). Μήπως όμως αυτό 
σημαίνει ότι τα παιδιά αποδίδουν ψυχολογική συνέχεια στους νεκρούς; Πιστεύουν, δηλαδή, στη 
μετά θάνατον ζωή; 

2 Θεωρητικές προσεγγίσεις για τις πεποιθήσεις των παιδιών για τη μετά θάνατον ζωή. 

Τρεις είναι οι θεωρητικές προσεγγίσεις που προσπαθούν να ερμηνεύσουν το πώς 
αναπτύσσονται οι πεποιθήσεις των παιδιών για τη μετά θάνατον ζωή. Η πρώτη θεωρία είναι του P.
Bloom (2004, 2005, 2007), ο οποίος θεωρεί τις πεποιθήσεις αυτές σαν αποτέλεσμα ενός 
διαισθητικού δυϊσμού οντοτήτων. Η δεύτερη θεωρία ανήκει στoυς Bering et al, και είναι γνωστή ως 
η θεωρία της νοητικής προσομοίωσης του θανάτου. Τέλος, η θεωρία των κοινωνικοπολιτισμικών 

επιρροών ανήκει στους Harris et al (Κορνηλάκη & Μισαηλίδη, 2013). Αξίζει να σημειωθεί στο 
σημείο αυτό, ότι η θεωρία του Bloom και των Bering et al ανήκουν στις γνωστικές προσεγγίσεις,
ενώ των Harris et al ανήκει στις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις. Οι παραπάνω θεωρίες
παρουσιάζονται αναλυτικότερα στη συνέχεια.

2.1 Θεωρίες που ανήκουν στις γνωστικές προσεγγίσεις  

2.1.1 Θεωρία του διαισθητικού δυϊσμού οντοτήτων

Ο P. Bloom (2004, 2005, 2007) υποστηρίζει ότι οι πεποιθήσεις των παιδιών και               
των ενηλίκων για τη μετά θάνατον ζωή είναι αποτέλεσμα ενός διαισθητικού μοντέλου. Τα παιδιά 
(και οι ενήλικες) αντιλαμβάνονται διαισθητικά ότι ο κόσμος αποτελείται από δύο ουσίες: τις άυλες 
οντότητες -ουσίες και τα υλικά πράγματα. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη δύο γνωστικών 
συστημάτων, ένα για την κατανόηση του φυσικού και ένα για την κατανόηση του κοινωνικού 
κόσμου. Αυτοί οι ισχυρισμοί του P.Bloom σχετίζονται με την πραγματικότητα, καθώς σε πολλές 
θρησκείες βλέπουμε να υπάρχουν άυλες- ασώματες οντότητες (Θεός, πνεύματα, φαντάσματα) που 
εξυπηρετούν για παράδειγμα σκοπούς, προθέσεις και επιθυμίες των ανθρώπων. Αν κάτι τέτοιο 
λοιπόν ισχύει, δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η ψυχή επιβιώνει μετά το θάνατο, 
ανεξάρτητα από το σώμα. Υπάρχουν, δηλαδή, άψυχα σώματα και άυλες οντότητες. Άλλωστε 
σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι «φτιαγμένος» για να σκέφτεται δυϊστικά 
(Κορνηλάκη & Μισαηλίδη, 2013).

2.1.2 Θεωρία νοητικής προσομοίωσης του θανάτου

Σύμφωνα με τους Bering et al, η πίστη του ανθρώπου για τη συνέχεια της ψυχής μετά το 
θάνατο, είναι αποτέλεσμα περιορισμών του γνωστικού μας συστήματος και συγκεκριμένα 
οφείλεται στην αδυναμία των παιδιών και των ενηλίκων να προσομοιώσουν νοητικά πώς γίνεται να 
μην υπάρχει κάποιος. Γενικότερα, γεννιόμαστε με ένα μηχανισμό νοητικής προσομοίωσης, ο 
οποίος μας βοηθά να προσομοιώσουμε καταστάσεις, βασιζόμενοι σε προηγούμενες εμπειρίες μας. 
Έχοντας λοιπόν ως αφετηρία προηγούμενες εμπειρίες μας σε παρόμοιες καταστάσεις, μπορούμε να 
προβλέψουμε ή να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά των άλλων. Ωστόσο όμως, επειδή για το θάνατο 
δεν υπάρχουν εμπειρίες και μαρτυρίες για το πώς είναι κάποιος να είναι νεκρός, δημιουργείται 
πρόβλημα στο μηχανισμό νοητικής προσομοίωσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Barrett
(2004) «...δεν έχω συνείδηση του πώς είναι να «μη σκέπτομαι» και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο 
δυσκολεύομαι να προσομοιώσω το νεκρό πρόσωπο να μη σκέπτεται». Επομένως ο Bering (2006), 
αναφέρει ότι η έλλειψη εμπειριών «μη συνείδησης», οδηγεί στην απόδοση ψυχολογικής συνέχειας 
(Κορνηλάκη & Μισαηλίδη, 2013).

2.2 Θεωρίες που ανήκουν στις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις

2.2.1 Θεωρία των κοινωνικοπολιτισμικών επιρροών

Αντίθετα με τους εκπροσώπους της θεωρίας της νοητικής προσομοίωσης, οι Harris et al,
υποστηρίζουν ότι η ιδέα για τη μετά θάνατον ζωή δημιουργείται στο παιδί, καθώς αυτό έρχεται σε 
επαφή και επηρεάζεται από το κοινωνικοπολιτισμικό του περιβάλλον (θρησκεία, οικογένεια κ.α.). 
Για τους Harris et al, η θεωρία της νοητικής προσομοίωσης αν ίσχυε, θα έπρεπε με την αύξηση της 
ηλικίας να μειώνονται οι πεποιθήσεις για τη μετά θάνατον ζωή. Ωστόσο, διάφορες έρευνες έδειξαν 
ότι κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται. Βέβαια σε καμία περίπτωση ο Harris δεν αμφισβητεί ότι το παιδί, 
καθώς μεγαλώνει αποκτά περισσότερη βιολογική γνώση. Ταυτόχρονα όμως πιστεύει ότι τα παιδιά 
επηρεάζονται και εσωτερικεύουν τις πεποιθήσεις του περιβάλλοντος τους για τη μετά θάνατον ζωή. 
Επομένως, υποστηρίζει ότι συνυπάρχουν χωρίς να συγκρούονται η βιολογική άποψη (τα διάφορα 
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όργανα του σώματος παύουν να λειτουργούν με το θάνατο) με την θρησκευτική, όπου η ψυχή 
συνεχίζει να υπάρχει μετά το θάνατο και μεταβιβάζεται σε ένα άλλο είδος ύπαρξης (Κορνηλάκη & 
Μισαηλίδη, 2013).

3 Μεθοδολογία της έρευνας

Βασικό σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των πεποιθήσεων των παιδιών για τη μετά 
θάνατον ζωή. Η έρευνα θέτει ως στόχο να δώσει απάντηση στο ερώτημα: Κατανοούν τα παιδιά την 
παύση των βιολογικών και των ψυχολογικών λειτουργιών μετά το θάνατο; 

Τα διερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι:

-Διαφοροποιούνται οι απόψεις των παιδιών ως προς την έννοια του θανάτου με βάση την 
ηλικία τους; Καταλαβαίνουν, δηλαδή, ότι ο θάνατος σηματοδοτεί την παύση όλων των 
λειτουργιών, είναι μη αναστρέψιμος και καθολικός και δίνουν περισσότερο ορθές και 
αιτιολογημένες απαντήσεις για τις αιτίες που οδηγούν σε αυτόν;

-Διαφοροποιούνται οι απόψεις παιδιών ως προς την παύση των βιολογικών και ψυχολογικών 
λειτουργιών με βάση την ηλικία τους;

3.1 Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 36 παιδιά, προνήπια, νήπια και παιδιά από τις δύο 
πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου, τα οποία φοιτούσαν αντίστοιχα σε Νηπιαγωγεία και 
Δημοτικά σχολεία του νομού Ηρακλείου. Τα παιδιά του δείγματος είναι χωρισμένα σε δύο 
ηλικιακές ομάδες, τα μικρότερα (προνήπια, νήπια) και τα μεγαλύτερα (παιδιά Ά και ΄Β Δημοτικού). 
Η ομάδα των μικρότερων παιδιών αποτελείται από 7 προνήπια,  4 κορίτσια και 3 αγόρια με μέση 
ηλικία 4 ετών 3 μηνών (εύρος από 3 ετών 8 μηνών έως 4 ετών 8 μηνών) και 13 νήπια, 7 κορίτσια 
και 6 αγόρια με μέση ηλικία 5 ετών 2 μηνών (εύρος από 5 ετών 0 μηνών έως 5 ετών 8 μηνών). Η 
ομάδα των μεγαλύτερων παιδιών αποτελούνταν από 9 παιδιά Ά Δημοτικού, 7 κορίτσια και 2 
αγόρια με μέση ηλικία 6 ετών 6 μηνών (εύρος από 6 ετών 2 μηνών έως 7 ετών μηνών) και 7 παιδιά 
΄Β Δημοτικού, 3 κορίτσια και 4 αγόρια με μέση ηλικία 7 ετών 6 μηνών (εύρος από 7 ετών 4 μηνών 
έως 7 ετών 8 μηνών). 

3.2 Μέσο συλλογής δεδομένων

Ως μέσο συλλογής δεδομένων για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της 
Smilansky (1987) για τα παιδιά, το οποίο μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά από την 
Α.Ν. Κορνηλάκη. Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δύο μέρη. Το πρώτο 
μέρος εξέταζε την κατανόηση του ανθρώπινου θανάτου μέσα από τις τέσσερις βασικές διαστάσεις 
του και περιελάμβανε 13 ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, δύο για τη μη αναστρεψιμότητα (ερ. 7, 8), δύο 
για την καθολικότητα (ερ. 3, 13), μία για την αιτιότητα (ερ. 2) και πέντε για την παύση (ερ. 5, 6, 9, 
10, 11), (βλ. Παράρτημα). Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε μία φανταστική ιστορία για τον Γιώργο, 
στον οποίο καθώς έκανε βόλτα με το ποδήλατο του, αποδίδονταν διάφορες ψυχολογικές 
λειτουργίες, (π.χ. σκεφτόταν τη μαμά του και πόσο πολύ την αγαπάει, ένιωθε τη μυρωδιά των 
ανοιξιάτικων λουλουδιών, η κοιλιά του γουργούριζε από την πείνα και φανταζόταν το αγαπημένο 
του παγωτό σοκολάτα). Καθώς όμως όλες αυτές οι σκέψεις περνούσαν από το μυαλό του, το 
ποδήλατο του έπεσε με δύναμη πάνω σε μία πέτρα και έγινε χίλια κομμάτια. Ο Γιώργος χτύπησε το 
κεφάλι του στο δρόμο και έτσι δεν ήταν πια ζωντανός. Είχε πεθάνει! Μέσα από αυτή την ιστορία 
εξετάζονταν μία σειρά από κλειστού τύπου ερωτήσεις (Ναι, Όχι, Δεν ξέρω), για τις βιολογικές και 
ψυχολογικές λειτουργίες του θανόντος Γιώργου. Συγκεκριμένα περιελάμβανε συνολικά 24 
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όργανα του σώματος παύουν να λειτουργούν με το θάνατο) με την θρησκευτική, όπου η ψυχή 
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ερωτήσεις, οχτώ ερωτήσεις για τις βιολογικές λειτουργίες, τέσσερις για τις βιολογικές -εξωτερικές-
(ερ. 1, 2, 3, 4) και τέσσερις για τις βιολογικές -εσωτερικές- λειτουργίες (ερ. 5, 6, 7, 8). Τέλος 
υπήρχαν δεκαέξι ερωτήσεις για τις ψυχολογικές λειτουργίες, τέσσερις για τις αντιληπτικές (ερ. 9, 
10, 11, 12), τέσσερις για τις γνωστικές (ερ. 13, 14, 15, 16), τέσσερις για τις συναισθηματικές (ερ. 
17, 18, 19, 20) και τέσσερις για τις νοητικές (ερ. 21, 22, 23, 24) λειτουργίες, (βλ. Παράρτημα).

4 Αποτελέσματα

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Όπως παρατηρείται 
από τον Πίνακα Ι, τα μεγαλύτερα παιδιά φαίνεται να κατανοούν καλύτερα τη διάσταση της μη 
αναστρεψιμότητας (Μ=2,81), από ότι τα μικρότερα (Μ=2,10). Όσον αφορά την παύση τα 
μεγαλύτερα παιδιά, παρουσιάζουν μεγαλύτερο μέσο όρο (Μ= 1,69), από ότι τα μικρότερα 
(Μ=1,05), οπότε και κατανοούν καλύτερα την παύση των λειτουργιών. Στη συνέχεια, όσον αφορά 
τη διάσταση της αιτιότητας τα μεγαλύτερα παιδιά παρουσιάζουν μικρότερο μέσο όρο (Μ= 1,88), 
από ότι τα μικρότερα (Μ=1,95), οπότε τα μικρότερα παιδιά κατανοούν καλύτερα τις αιτίες που 
οδηγούν στο θάνατο των ανθρώπων. Στη συνέχεια τα μεγαλύτερα παιδιά, φαίνεται να κατανοούν 
καλύτερα το αναπόφευκτο του θανάτου των ανθρώπων (Μ= 2,81), από ότι τα μικρότερα (Μ=2,00).
Τέλος για τα γερατειά τα μεγαλύτερα παιδιά, παρουσιάζουν μεγαλύτερο μέσο όρο (Μ= 2,75), από 
ότι τα μικρότερα (Μ=2,20).

Πίνακας Ι: Η κατανόηση του θανάτου των ανθρώπων από τα παιδιά.

Στη συνέχεια από τον Γράφημα 1, παρατηρείται ότι τα μικρότερα παιδιά παρουσιάζουν 
υψηλότερο ποσοστό κατανόησης της παύσης των βιολογικών -εξωτερικών- λειτουργιών, από ότι τα 
μεγαλύτερα (95% έναντι 93,8%), χωρίς ωστόσο να σημειώνεται σημαντική διαφορά. Στις 
βιολογικές-εσωτερικές- λειτουργίες παρατηρείται ότι τα μικρότερα παιδιά παρουσιάζουν 
χαμηλότερα ποσοστά, από ότι τα μεγαλύτερα παιδιά (70% έναντι 93,8%). Όσον αφορά τώρα τις 
ψυχολογικές λειτουργίες και πιο συγκεκριμένα τις αντιληπτικές, τα μεγαλύτερα παιδιά φαίνεται ότι 
κατανοούν καλύτερα την παύση τους από ότι τα μικρότερα (87,5% έναντι 75%). Στις γνωστικές 
λειτουργίες τα μεγαλύτερα παιδιά παρουσιάζουν επίσης μεγαλύτερα ποσοστά από ότι τα μικρότερα 
(87,5% έναντι 80%). Παρόμοια στις συναισθηματικές λειτουργίες, τα μεγαλύτερα παιδιά 
παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά από ότι τα μικρότερα (50% έναντι 35%). Τέλος στις νοητικές 
λειτουργίες τα μεγαλύτερα παιδιά παρουσιάζουν επίσης μεγαλύτερα ποσοστά από ότι τα μικρότερα 
(68,8% έναντι 845%).

Προνήπια- Νήπια Ά- ΄Β Δημοτικού

Μη αναστρεψιμότητα 2,10 2,81

Παύση 1,05 1,69

Αιτιότητα 1,95 1,88

Αναπόφευκτο 2,00 2,81

Γερατειά 2,20 2,75

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Γράφημα 1: Ποσοστά % παύσης βιολογικών- ψυχολογικών λειτουργιών.

5 Συζήτηση-Συμπεράσματα

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι και οι δύο αρχικές υποθέσεις επιβεβαιώνονται. Πιο 
συγκεκριμένα όσον αφορά την πρώτη υπόθεση, παρατηρείται ότι τα μεγαλύτερα παιδιά κατανοούν 
καλύτερα το θάνατο των ανθρώπων απ’ ότι τα μικρότερα. Δίνουν, δηλαδή, περισσότερο 
αιτιολογημένες απαντήσεις για τις τέσσερις διαστάσεις του θανάτου και φαίνεται να έχουν μια πιο 
σαφή εικόνα για αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, κατανοούν ότι με το θάνατο, το φυσικό σώμα δεν 
μπορεί να επανέλθει στη ζωή και ότι όλες οι λειτουργίες σταματούν. Ακόμη κατανοούν ότι όλοι οι 
άνθρωποι γερνούν κάποια μέρα και ο θάνατος συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους πάντα και 
παντού. Παρατηρείται λοιπόν, ότι τα μεγαλύτερα παιδιά κατανοούν πρώτα από όλα τις διαστάσεις 
της μη αναστρεψιμότητας και του αναπόφευκτου, το οποίο συνάδει με τους ισχυρισμούς των 
Bering & Bjorklund (2004) και Speece & Brent (1992) (Harris & Gimenez, 2005, σελ. 145). Αυτό 
πιθανότατα συμβαίνει, επειδή με την αύξηση της ηλικίας τους, τα παιδιά αποκτούν περισσότερες 
βιολογικές γνώσεις όπως είδαμε και παραπάνω, αλλά και εμπειρίες από την επαφή τους με το 
κοινωνικό περιβάλλον. Έκπληξη βέβαια αποτελεί το γεγονός ότι στη διάσταση της αιτιότητας, τα 
μικρότερα παιδιά είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο απαντήσεων σε σχέση με τα μεγαλύτερα, φάνηκε 
δηλαδή, ότι κατανοούν καλύτερα τις αιτίες που οδηγούν στο θάνατο των ανθρώπων. Ωστόσο αξίζει 
να σημειωθεί, ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων για τις διαστάσεις της παύσης, 
της αιτιότητας και τα γερατειά (όλοι οι άνθρωποι γερνούν), δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές, όπως θα 
περιμέναμε. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι ήδη από την ηλικία των 4 ετών, τα παιδιά κατανοούν 
ότι ο θάνατος είναι κάτι διαφορετικό από τη ζωή, όπως υποστηρίζεται και στο άρθρο των Harris &
Gimenez (2005). Από την άλλη όμως, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες για την μη 
αναστρεψιμότητα και το αναπόφευκτό του θανάτου για τους ανθρώπους είναι σημαντικές, κάτι που 
πιθανότατα να σημαίνει ότι τα μικρότερα παιδιά αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν ότι ο θάνατος 
ισχύει για όλους και ότι όταν κάποιος πεθάνει δεν μπορεί να επανέλθει στη ζωή.

Τέλος όσον αφορά την παύση των βιολογικών (-εσωτερικές, -εξωτερικές) και των 
ψυχολογικών λειτουργιών για το θάνατο των ανθρώπων, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι τα 
μεγαλύτερα παιδιά κατανοούν καλύτερα τόσο την παύση των βιολογικών -εσωτερικών-, όσο και 
των ψυχολογικών λειτουργιών (αντιληπτικών, γνωστικών, συναισθηματικών και νοητικών 
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Γράφημα 1: Ποσοστά % παύσης βιολογικών- ψυχολογικών λειτουργιών.
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λειτουργιών), απ’ ότι τα μικρότερα. Έκπληξη αποτελεί βέβαια το γεγονός ότι τα μικρότερα παιδιά 
φάνηκε να κατανοούν καλύτερα από τα μεγαλύτερα την παύση των βιολογικών -εξωτερικών-
λειτουργιών. Αυτό πιθανότητα να συμβαίνει, επειδή το δείγμα που προέρχονταν από τη μεγαλύτερη 
ηλικιακή ομάδα ήταν μικρότερο από αυτό της μικρότερης ηλικιακής ομάδας (16 έναντι 20 
παιδιών). Αξίζει βέβαια να σημειωθεί επιπλέον, ότι τα μικρότερα παιδιά όσον αφορά τις 
ψυχολογικές λειτουργίες απέδιδαν περισσότερο συχνά παύση πρώτα στις γνωστικές, μετά στις 
αντιληπτικές, μετά στις νοητικές και τέλος στις συναισθηματικές λειτουργίες. Αυτό αποτελεί 
έκπληξη και μάλιστα έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες των Bering & Bjorklund
(2004), που υποστήριζαν ότι τα μικρότερα παιδιά κατανοούν πρώτα την παύση των αντιληπτικών 
λειτουργιών από το σύνολο των ψυχολογικών λειτουργιών, καθώς είναι περισσότερο εξωτερικά 
παρατηρήσιμες, από τις υπόλοιπες και τείνουν να αποδίδουν παύση σε αυτές τις λειτουργίες επειδή 
σχετίζονται με τα ζωτικά όργανα (όραση, ακοή). Στη συνέχεια, όσον αφορά τα μεγαλύτερα παιδιά 
παρατηρείται ότι αποδίδουν το ίδιο συχνά παύση στις αντιληπτικές και γνωστικές λειτουργίες, 
έπειτα ακολουθούν οι νοητικές και τέλος οι συναισθηματικές λειτουργίες. Οι δύο ηλικιακές ομάδες 
κατανοούν την παύση των συναισθηματικών λειτουργιών τελευταία και μάλιστα με χαμηλά 
ποσοστά σε σχέση με αυτά των άλλων ψυχολογικών λειτουργιών, καθώς αδυνατούν να 
συνειδητοποιήσουν ότι το συναίσθημα παύει με το θάνατο. 

Το ζήτημα του θανάτου είναι αρκετά μπερδεμένο στο μυαλό των παιδιών και γι’ αυτό το λόγο 
προτείνεται περαιτέρω έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα και από μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, για 
να εξεταστεί το πώς μεταβάλλονται οι πεποιθήσεις των παιδιών με την αύξηση της ηλικίας τους. 
Μάλιστα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε αυτές και οι γονείς των παιδιών πιο ενεργά, 
προκειμένου να παρατηρηθεί αν και πώς το θέμα της θρησκείας, αλλά και οι πεποιθήσεις του 
κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος των παιδιών και συγκεκριμένα των γονιών τους, 
επηρεάζουν ή και καθορίζουν τις πεποιθήσεις των ίδιων των παιδιών. Τέλος, άξιο μελέτης χρήζει
το γεγονός του θανάτου αυτού καθ΄ αυτού. Πώς λοιπόν επηρεάζονται οι πεποιθήσεις των παιδιών 
για το θάνατο, αν τα ίδια τον έχουν βιώσει στο κοντινό τους περιβάλλον;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Όνομα/κωδικός Ημερ. Γεννήσεως: Ημερ. Εξέτασης:

Τάξη: Κατηγορία: Θρησκ / Κοσμ Κωδικός Οικ.:

1. Έχεις ακούσει τη λέξη «πεθαίνω»; 

2. Από τι μπορεί να πεθαίνει ένας άνθρωπος; (Από ποιες αιτίες μπορεί να πεθάνει ένας 
άνθρωπος; Τι φταίει και πεθαίνει ένας άνθρωπος;) - Περιμένεις να δώσει 2 αιτίες 
τουλάχιστον

(Πότε πεθαίνει ένας άνθρωπος;)

3. Γερνάνε όλοι οι άνθρωποι; (Γίνονται γέροι και γριές όλοι οι άνθρωποι;)

(Αν το παιδί πει ότι δεν γερνάνε όλοι, το ρωτάμε «ποιοι άνθρωποι γερνάνε;» ή «ποιοι    
άνθρωποι δεν γερνάνε;»)

4. Εσύ θα γεράσεις κάποια μέρα;

5. Αυτός που έχει πεθάνει το ξέρει ότι είναι πεθαμένος;

Γιατί;

6. Αυτός που έχει πεθάνει μπορεί να νιώσει κάτι; /(Αν τον αγγίξω θα το καταλάβει;)

Νιώθει πόνο;

Γιατί;

7. Αν κάποιος άνθρωπος έχει πεθάνει και είναι μέσα στον τάφο εδώ και καιρό, μπορεί να 

ζωντανέψει ξανά;

Γιατί;

(Αν πει «ναι» ρωτάμε πώς μπορεί να ζωντανέψει ξανά)

8. Αν κάποιος άνθρωπος έχει πεθάνει, αλλά δεν τον έχουν θάψει ακόμα, μπορεί να ζωντανέψει 
ξανά;

Γιατί;

9. Κάποιος που έχει πεθάνει βλέπει; 

Γιατί;

10. Κάποιος που έχει πεθάνει ακούει;

Γιατί;

11. Κάποιος που έχει πεθάνει μπορεί να κουνηθεί; /Μπορεί να κουνήσει τα πόδια του;

Γιατί;

13. Υπάρχουν άνθρωποι που ζούνε για πάντα; 

(Αν πει "ναι" ρωτάμε «ποιοι είναι αυτοί;».)

(Αν πει "όχι" ρωτάμε: «Γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει για πάντα;»)

Έργο με παιδί που πεθαίνει για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Πριν από τη χορήγηση του έργου

Γεια σου, είμαι ο/η Χ. [Ακολουθούν μερικές ερωτήσεις εξοικείωσης: εσένα πώς σε λένε, τι 
τάξη πας, έχει αδέλφια κ.λπ.] Μετά από μερικές τέτοιες ερωτήσεις, ακολουθεί η αφήγηση της 
ιστορίας:

Θα σου διαβάσω τώρα μια ιστορία και στη συνέχεια θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις γι' 
αυτήν. Θέλω, σε παρακαλώ να ακούσεις πολύ προσεκτικά την ιστορία. Εντάξει; 

Η ιστορία μου είναι εντελώς φανταστική! Τίποτα από αυτά που θα σου πω δεν έγινε στην 
πραγματικότητα.

Η ιστορία μου είναι για το Γιώργο. Ο Γιώργος έχει ένα ποδήλατο και κάθε απόγευμα μετά το 
σχολείο, του αρέσει πολύ να κάνει βόλτα με το ποδήλατό του. Σήμερα, λοιπόν, ο Γιώργος 
αποφάσισε να κάνει μια βόλτα με το ποδήλατό του έξω στο δρόμο. Είναι γεμάτος χαρά που ο ήλιος 
λάμπει στον ουρανό και νιώθει τη μυρωδιά των ανοιξιάτικων λουλουδιών. Ενώ ο Γιώργος κάνει 
ποδήλατο, περνούν από το μυαλό του διάφορες σκέψεις: Σκέπτεται τη μαμά του και το πόσο πολύ 
την αγαπάει. Ακόμη, σκέπτεται το μικρότερό του αδελφό, ο οποίος χτες βράδυ πήρε το αγαπημένο 
παιχνίδι του Γιώργου, ένα τρενάκι, το έριξε κάτω και το έσπασε. Ο Γιώργος αισθάνεται πάρα πολύ 
θυμωμένος με το μικρό του αδελφό. Μετά από λίγο, φαντάζεται το αγαπημένο του γλυκό, που είναι 
το παγωτό σοκολάτα. Πόσο θα ήθελε αυτή τη στιγμή να έχει ένα τεράστιο παγωτό σοκολάτα για να 
το φάει. Η κοιλιά του γουργουρίζει του από την πείνα. Ο Γιώργος σκέπτεται πόσο καλός μαθητής 
είναι και πόσο καλά τα πηγαίνει στο σχολείο με τις εργασίες του. Τέλος, θυμάται κάτι καλό που 
έκανε την περασμένη εβδομάδα. Έδωσε μια σοκολάτα σε ένα φτωχό συμμαθητή του. Ενώ όλες 
αυτές οι σκέψεις περνούν από το μυαλό του Γιώργου, δεν προσέχει ότι μπροστά του, στη μέση του 
δρόμου, υπάρχει μια μεγάλη πέτρα. Το ποδήλατό του πέφτει με δύναμη πάνω στην πέτρα. Το 
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10. Κάποιος που έχει πεθάνει ακούει;

Γιατί;

11. Κάποιος που έχει πεθάνει μπορεί να κουνηθεί; /Μπορεί να κουνήσει τα πόδια του;

Γιατί;

13. Υπάρχουν άνθρωποι που ζούνε για πάντα; 

(Αν πει "ναι" ρωτάμε «ποιοι είναι αυτοί;».)

(Αν πει "όχι" ρωτάμε: «Γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει για πάντα;»)

Έργο με παιδί που πεθαίνει για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Πριν από τη χορήγηση του έργου

Γεια σου, είμαι ο/η Χ. [Ακολουθούν μερικές ερωτήσεις εξοικείωσης: εσένα πώς σε λένε, τι 
τάξη πας, έχει αδέλφια κ.λπ.] Μετά από μερικές τέτοιες ερωτήσεις, ακολουθεί η αφήγηση της 
ιστορίας:

Θα σου διαβάσω τώρα μια ιστορία και στη συνέχεια θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις γι' 
αυτήν. Θέλω, σε παρακαλώ να ακούσεις πολύ προσεκτικά την ιστορία. Εντάξει; 

Η ιστορία μου είναι εντελώς φανταστική! Τίποτα από αυτά που θα σου πω δεν έγινε στην 
πραγματικότητα.

Η ιστορία μου είναι για το Γιώργο. Ο Γιώργος έχει ένα ποδήλατο και κάθε απόγευμα μετά το 
σχολείο, του αρέσει πολύ να κάνει βόλτα με το ποδήλατό του. Σήμερα, λοιπόν, ο Γιώργος 
αποφάσισε να κάνει μια βόλτα με το ποδήλατό του έξω στο δρόμο. Είναι γεμάτος χαρά που ο ήλιος 
λάμπει στον ουρανό και νιώθει τη μυρωδιά των ανοιξιάτικων λουλουδιών. Ενώ ο Γιώργος κάνει 
ποδήλατο, περνούν από το μυαλό του διάφορες σκέψεις: Σκέπτεται τη μαμά του και το πόσο πολύ 
την αγαπάει. Ακόμη, σκέπτεται το μικρότερό του αδελφό, ο οποίος χτες βράδυ πήρε το αγαπημένο 
παιχνίδι του Γιώργου, ένα τρενάκι, το έριξε κάτω και το έσπασε. Ο Γιώργος αισθάνεται πάρα πολύ 
θυμωμένος με το μικρό του αδελφό. Μετά από λίγο, φαντάζεται το αγαπημένο του γλυκό, που είναι 
το παγωτό σοκολάτα. Πόσο θα ήθελε αυτή τη στιγμή να έχει ένα τεράστιο παγωτό σοκολάτα για να 
το φάει. Η κοιλιά του γουργουρίζει του από την πείνα. Ο Γιώργος σκέπτεται πόσο καλός μαθητής 
είναι και πόσο καλά τα πηγαίνει στο σχολείο με τις εργασίες του. Τέλος, θυμάται κάτι καλό που 
έκανε την περασμένη εβδομάδα. Έδωσε μια σοκολάτα σε ένα φτωχό συμμαθητή του. Ενώ όλες 
αυτές οι σκέψεις περνούν από το μυαλό του Γιώργου, δεν προσέχει ότι μπροστά του, στη μέση του 
δρόμου, υπάρχει μια μεγάλη πέτρα. Το ποδήλατό του πέφτει με δύναμη πάνω στην πέτρα. Το 
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ποδήλατο γίνεται χίλια κομμάτια και ο Γιώργος πέφτει κάτω και χτυπά το κεφάλι του στο δρόμο. Ο 
Γιώργος βρίσκεται τώρα πεσμένος στο δρόμο. Ο Γιώργος δεν είναι πια ζωντανός. Έχει πεθάνει. 

Ε1: Είναι ο Γιώργος ζωντανός ακόμη; 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ

[Ακολουθούν οι υπόλοιπες ερωτήσεις μόνο εφόσον το παιδί απαντήσει σωστά ότι ο Γιώργος 
έχει πεθάνει. Σε άλλη περίπτωση επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά η ιστορία και 
επαναδιατυπώνεται η ίδια ερώτηση. Αν και τη δεύτερη φορά, το παιδί απαντήσει λανθασμένα 
διακόπτεται η εξέταση] 

[αφού διαπιστώσουμε ότι κατανοεί ότι κατανοεί ότι ο Γιώργος έχει πεθάνει, τους λέμε ότι θα 
τους κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για το Γιώργο και ότι μπορούν να απαντούν με ένα Ναι, ένα Όχι ή 
Δεν ξέρω].

Όνομα:

Τάξη: Σχολείο:

Ημερ. Γέννησης:

Ημερ. Εξέτασης:

Θρήσκευμα:

1. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, μπορεί να ανοιγοκλείσει τα μάτια του;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

2. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, μπορεί να ξύσει τη μύτη του;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

3. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, μπορεί να κουνήσει τα πόδια του;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

4. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, αναπνέει;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

5. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, η καρδιά του συνεχίζει να χτυπάει;

Ναι Όχι Δεν ξέρω
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ποδήλατο γίνεται χίλια κομμάτια και ο Γιώργος πέφτει κάτω και χτυπά το κεφάλι του στο δρόμο. Ο 
Γιώργος βρίσκεται τώρα πεσμένος στο δρόμο. Ο Γιώργος δεν είναι πια ζωντανός. Έχει πεθάνει. 

Ε1: Είναι ο Γιώργος ζωντανός ακόμη; 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ

[Ακολουθούν οι υπόλοιπες ερωτήσεις μόνο εφόσον το παιδί απαντήσει σωστά ότι ο Γιώργος 
έχει πεθάνει. Σε άλλη περίπτωση επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά η ιστορία και 
επαναδιατυπώνεται η ίδια ερώτηση. Αν και τη δεύτερη φορά, το παιδί απαντήσει λανθασμένα 
διακόπτεται η εξέταση] 

[αφού διαπιστώσουμε ότι κατανοεί ότι κατανοεί ότι ο Γιώργος έχει πεθάνει, τους λέμε ότι θα 
τους κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για το Γιώργο και ότι μπορούν να απαντούν με ένα Ναι, ένα Όχι ή 
Δεν ξέρω].

Όνομα:

Τάξη: Σχολείο:

Ημερ. Γέννησης:

Ημερ. Εξέτασης:

Θρήσκευμα:

1. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, μπορεί να ανοιγοκλείσει τα μάτια του;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

2. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, μπορεί να ξύσει τη μύτη του;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

3. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, μπορεί να κουνήσει τα πόδια του;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

4. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, αναπνέει;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

5. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, η καρδιά του συνεχίζει να χτυπάει;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

6. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, η κοιλιά του συνεχίζει να γουργουρίζει από πείνα;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

7. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, ο εγκέφαλός του λειτουργεί;

(Για τα μικρά παιδιά λέμε: Ξέρεις τι σημαίνει εγκέφαλος; Δείξε μου τον εγκέφαλό σου; 
Και μετά ρωτάμε για το Γιώργο…)

Ναι Όχι Δεν ξέρω

8. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, θα ψηλώσει άλλο;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

9. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, μπορεί να αισθανθεί τη ζεστασιά του ήλιου στο 
σώμα του;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

10. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει μπορεί να ακούσει τους άλλους να μιλάνε;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

11. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, μπορεί να νιώσει πόνο από τα χτυπήματα που 
έκανε πέφτοντας από το ποδήλατο;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

12. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, μπορεί να νιώσει τη μυρωδιά των ανοιξιάτικων 
λουλουδιών;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

13. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, μπορεί να θυμηθεί τα ονόματα των φίλων του;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

14. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, μπορεί να φανταστεί ένα μεγάλο παγωτό 
σοκολάτα;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

15. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, μπορεί να λύσει στο μυαλό του μια άσκηση 
μαθηματικών (για τα νήπια: μπορεί να σκεφτεί πόσο κάνει 2+2)

Ναι Όχι Δεν ξέρω

16. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, μπορεί να σκεφτεί την οικογένειά του;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

17. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, συνεχίζει να αγαπάει τη μητέρα του;
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Ναι Όχι Δεν ξέρω

18. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, συνεχίζει να νιώθει λυπημένος που ο αδελφός του 
τού χάλασε το αγαπημένο του παιχνίδι;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

19. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, συνεχίζει να νιώθει χαρά που ο ήλιος λάμπει στον 
ουρανό;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

20. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, είναι ακόμα θυμωμένος με τον αδελφό του που 
του έσπασε το αγαπημένο του παιχνίδι; 

Ναι Όχι Δεν ξέρω

21. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, ξέρει ότι βρίσκεται πεσμένος στο δρόμο;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

22. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, θέλει να φάει το αγαπημένο του παγωτό 
σοκολάτα; 

Ναι Όχι Δεν ξέρω

23. Τώρα που ο Γιώργος έχει πεθάνει, πιστεύει ότι είναι καλός μαθητής στο σχολείο;

Ναι Όχι Δεν ξέρω

24. Μια μέρα μετά που πέθανε ο Γιώργος, το φτωχό παιδί είπε στη δασκάλα του ότι ο 
Γιώργος του είχε δώσει μια σοκολάτα. Η δασκάλα είπε σε όλα τα παιδιά του 
σχολείου πόσο καλό παιδί ήταν ο Γιώργος. Θα μάθει ο Γιώργος ότι η δασκάλα του 
είπε αυτά τα καλά λόγια για εκείνον;

Ναι Όχι Δεν ξέρω
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Περίληψη
Αφετηρία και αφορμή της παρούσας εργασίας υπήρξε η ανάγκη διερεύνησης και εφαρμογής 

μέσα στα πλαίσια του Νέου Σχολείου της Διαπολιτισμικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης, 
καθώς προβάλλει επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής σε έναν κόσμο που παρουσιάζεται ως μια 
πλουραλιστική και πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 
εννοιολογική προσέγγιση της Διαπολιτισμικής και της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης και η 
διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων, ομοιοτήτων, διαφορών και κοινών προκλήσεων. Μέσα από 
μια ιστορική αναδρομή της Ειδικής Εκπαίδευσης, οδηγούμαστε στην εννοιολογική διερεύνηση του 
όρου «Συμπεριληπτική εκπαίδευση» και των αρχών που τον διέπουν. Αφού οριοθετούνται και οι 
έννοιες της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας, διερευνώνται οι αρχές και αξίες 
της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μέσα από αυτήν τη μεθοδολογική προσέγγιση καταλήγουμε στα 
τελικά συμπεράσματα της εργασίας στα οποία διαπιστώνεται η κοινή ιδεολογική βάση των δυο 
όρων. Τέλος, η συμβολή της παρούσας μελέτης έγκειται στην συνειδητοποίηση από την 
εκπαιδευτική κοινότητα της αναγκαιότητας εφαρμογής και προώθησης στην σχολική πρακτική 
τόσο των Διαπολιτισμικών όσο και των  Συμπεριληπτικών αρχών.

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, διαπολιτισμικότητα, συμπερίληψη, πολυπολιτισμικότητα, 

1 Εισαγωγή
Σε έναν κόσμο που συνεχώς  μεταβάλλεται, η εκπαίδευση, αν θέλει να υπηρετήσει το ρόλο 

της, δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη και απαθής απέναντι στις ραγδαίες μεταβολές. Αυτό που 
χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες είναι η πολυμορφία τους, γεγονός που, μαζί με την 
επιτακτική  ανάγκη για ειρηνική συνύπαρξη των λαών, ώθησε τις εξελίξεις και στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Ο κόσμος σήμερα παρουσιάζεται ως μια πλουραλιστική, πολυφωνική και 
πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Η πολυπολιτισμικότητα αυτή αναφέρεται στις σύγχρονες 
κοινωνίες όπου ζουν, εργάζονται και συμβιώνουν άνθρωποι που μιλούν με διαφορετικές γλώσσες, 
έχουν διαφορετικές παραδόσεις, θρησκείες, αξίες. Καλούνται όμως να συμβιώσουν αρμονικά και 
δημιουργικά προκειμένου να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των δημοκρατικών κοινωνιών και αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ανεκτικότητα και την αμοιβαία αναγνώριση των διαφορετικών 
πολιτισμικών εμπειριών (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2008).

Η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που την καθιστούν 
πολυπολιτισμική. Το ελληνικό σχολείο και ο έλληνας εκπαιδευτικός έχει να αντιμετωπίσει αυτή 
την καινούργια πραγματικότητα στο καθημερινό παιδαγωγικό του έργο. Μέσα στα πλαίσια του 
σύγχρονου  δημοκρατικού εξευρωπαϊσμού και στη χώρα μας  άρχισαν να κερδίζουν έδαφος στην 
εκπαιδευτική μας πολιτική οι σχετικά νεοφανείς έννοιες της Διαπολιτισμικότητας αλλά και της 
Συμπερίληψης.
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2 Σκοπός Μελέτης
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εννοιολογική προσέγγιση της Διαπολιτισμικής  και της 

Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης και η διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων, ομοιοτήτων, διαφορών 
και κοινών προκλήσεων.

2.1 Εννοιολογικοί ορισμοί

2.1.1 Από την ειδική στη  συμπεριληπτική εκπαίδευση: ιστορική αναδρομή
Η έννοια της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με την έννοια της Ειδικής 

Εκπαίδευσης, η οποία στο ξεκίνημά της με την έναρξη του 20ου αιώνα και με τη διαμόρφωσή της 
σε μια αυτόνομη επιστημονική οντότητα που μετουσιώνεται σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική 
πρακτική, διήλθε στη μακρά ιστορική διαδρομή της από σημαντικούς σταθμούς ανάπτυξης 
(Στασινός, 2013). Από τις πρακτικές ιδρυματισμού ή ασυλοποίησης ατόμων περάσαμε στην 
καθιέρωση της υποχρεωτικής φοίτησης και την αρχή της εκπαιδευσιμότητας για όλα τα άτομα 
ακόμα και για αυτά με σοβαρές ανεπάρκειες. Από εκεί προχωρήσαμε στην ομαλοποίηση και τον 
αποϊδρυματισμό ατόμων με σοβαρές ανεπάρκειες για να φτάσουμε στη νεωτεριστική στρατηγική 
της ενσωμάτωσης με στόχο την υλοποίηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων αυτών. Οι όροι  
«ένταξη» και «ενσωμάτωση» μας φέρνουν πιο κοντά στην έννοια της Συμπεριληπτικής 
Εκπαίδευσης, καθώς αφορούν τη χωρική, τη κοινωνική και τη λειτουργική ένταξη των παιδιών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια ενός γενικού ή συνηθισμένου σχολείου.

Όμως και πάλι η εκπαιδευτική πολιτική υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση κάτω από την πίεση 
της πραγματικότητας. Έτσι λοιπόν, ο  όρος «ένταξη» (Integration) και ο διαδοχικός μεταβατικός 
όρος  «ενσωμάτωση» (Assimilation) με τους οποίους  οδηγούμαστε στην ένταξη  κάποιων παιδιών  
από τα ειδικά στα γενικά σχολεία της γειτονιάς τους, τελικά δεν είχαν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, γιατί οδήγησαν σε μια απομονωμένη εκπαίδευση μέσα στο γενικό σχολείο, σε 
διακρίσεις ανάμεσα στο γενικό σύνολο και στα παιδιά που χρειάζονταν επιπλέον στήριξη και στην 
περιθωριοποίηση και το στιγματισμό ως αποτέλεσμα της κατηγοριοποίησης και προώθησης 
στερεοτύπων μέσα στο σχολείο.

Κάτω από το πρίσμα της πρακτικής αποτυχίας της ένταξης και της ενσωμάτωσης δόθηκε  νέα 
ώθηση στις εκπαιδευτικές εξελίξεις από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και απότοκο αυτών των 
εξελίξεων ήταν το κίνημα της «συμπερίληψης» που άρχισε να αναπτύσσεται σε πολλά μέρη του 
κόσμου και να φανερώνει τη δυναμική του. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Salamanca στην 
Ισπανία (UNESCO,1994) τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα 
συνηθισμένα – κοινά σχολεία, τα οποία με αυτόν τον συμπεριληπτικό προσανατολισμό είναι τα 
πλέον αποτελεσματικά μέσα για τη μάχη ενάντια στις συμπεριφορές διάκρισης και την παροχή μιας 
εκπαίδευσης για όλους. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση απευθύνεται στο 
σύνολο των μαθητών της τάξης και στο σύνολο των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων του 
σχολείου δηλαδή μέσα και έξω από την τάξη (Στασινός,2013). Πρόκειται λοιπόν, για μια πλήρη 
συμμετοχική εκπαίδευση, σύμφωνα με την κυβερνητική Πράσινη Βίβλο της Μ. Βρετανίας (Green
Paper) (DfEE, 1997, p.44):

«Με τον όρο συμπεριληπτική εκπαίδευση θεωρούμε όχι μόνο ότι τα παιδιά με ειδικές 
ανάγκες πρέπει, όπου αυτό είναι δυνατό, να λαμβάνουν την εκπαίδευσή τους σε ένα κανονικό 
σχολείο, αλλά ακόμη ότι αυτά πρέπει  να συμμετέχουν πλήρως με τους συμμαθητές τους στο 
αναλυτικό πρόγραμμα». 

Παρατηρούμε  λοιπόν, ότι η διαδικασία μετάβασης από την ειδική στην συμπεριληπτική 
εκπαίδευση έγινε μέσα από την αποτυχία των ενδιάμεσων σταδίων της ένταξης και της 
ενσωμάτωσης, την οποία αντικατοπτρίζουν στα κείμενά τους διάφορες διακηρύξεις,  που και  αυτές 
με  τη  σειρά τους δρομολογούν ανάλογες, νομοθετικές αλλαγές. Έτσι, ενώ η φιλοσοφία της ειδικής 
εκπαίδευσης στηρίζονταν στο ιατρικό μοντέλο που ήθελε το «πρόβλημα» να οφείλεται στο άτομο,
στη συμπεριληπτική εκπαίδευση το «πρόβλημα» οφείλεται στην αποτυχία των εκπαιδευτικών 
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συστημάτων να προάγουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Οι ξεχωριστές ευκαιρίες σε διδασκαλία 
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2.3 Πολυπολιτισμικότητα- Διαπολιτισμικότητα
Στο σύγχρονο κόσμο οι κοινωνικές αλλαγές συντελούνται με γρήγορους ρυθμούς. Ο κόσμος 

σήμερα παρουσιάζεται ως μια πλουραλιστική και πολυπολιτισμική πραγματικότητα. Σε αυτό το 
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Η παλιά μονο-πολιτισμική εκπαίδευση παραχωρεί σταδιακά τη θέση της στη διαπολιτισμική, 
καθώς η εισροή στη χώρα μας χιλιάδων οικονομικών μεταναστών έχει δημιουργήσει μια νέα 
κοινωνική και σχολική πραγματικότητα (Μάρκου, 1997). Η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον ένα 
απομονωμένο  εθνικό κράτος αλλά γίνεται ενεργό μέλος μιας υπερεθνικής κοινωνίας. Η νέα γενιά 
θα πρέπει να προετοιμάζεται για μια ισότιμη ένταξη σε ένα υπερεθνικό οικονομικό και κοινωνικό 
χώρο σε παράλληλη διατήρηση της εθνικής ιδιαιτερότητας (Σταμέλος, 1999). Η Πολιτεία με τη 
θεσμοθετημένη εκπαίδευση οφείλει να αφουγκραστεί τις νέες εξελίξεις  που δημιουργούνται σε 
κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο, ώστε να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο την νέα  κοινωνική πραγματικότητα.

Σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να διακρίνουμε τους όρους «πολυπολιτισμικότητα» και 
«διαπολιτισμικότητα». Πολλοί ερευνητές προβαίνουν στην οριοθέτηση του όρου 
«διαπολιτισμικός» και στη διαφοροποίησή του από τον όρο «πολυπολιτισμικός». Ο όρος 
«πολυπολιτισμικός» χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια συγκεκριμένη κοινωνική 
πραγματικότητα και τη διαδικασία εξέλιξής της, ενώ ο όρος «διαπολιτισμικός» δηλώνει μια 
διαλεκτική σχέση, μια δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας αναγνώρισης και 
συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα διαφόρων εθνικών μεταναστευτικών ομάδων (Μάρκου,1996). Ο 
Δαμανάκης (1989) αναφέρει ότι η «πολυπολιτισμικότητα» χαρακτηρίζει μια υπάρχουσα 
κατάσταση, δηλαδή «τι είναι» ενώ η «διαπολιτισμικότητα» το «τι θα έπρεπε να είναι». Η 
πολυπολιτισμικότητα είναι το δεδομένο και η διαπολιτισμικότητα το ζητούμενο. Δεν είναι όροι 
συνώνυμοι ή ταυτόσημοι (Δαμανάκης, 1997β:38-40).

Με άλλα λόγια η πολυπολιτισμικότητα περιγράφει ως έννοια μια υπαρκτή κοινωνική 
πραγματικότητα στην οποία συνυπάρχουν διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία και κουλτούρες , ενώ 
η διαπολιτισμικότητα αφορά την ουσιαστική επικοινωνία , αλληλεπίδραση  μέσα από την έκφραση 
και ανταλλαγή αυτών των διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Η διαπολιτισμικότητα 
λοιπόν, δεν αρκείται στην ανοχή και αποδοχή της πολιτισμικής ετερότητας αλλά προχωράει ένα 
καθοριστικό βήμα παραπέρα: στην αξιοποίηση αυτής της ετερότητας προς όφελος όλων των 
πολιτιστικών ομάδων, που συγκροτούν το κοινωνικό σώμα.

2.4 Διαπολιτισμική εκπαίδευση: αρχές –αξίες
Η πολυπολιτισμική αυτή κοινωνία ώθησε τις εξελίξεις στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός 

νέου επιστημονικού κλάδου της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Ζωηρό και συνεχώς αυξανόμενο 
είναι και το ενδιαφέρον των ελλήνων εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια, καθώς καλούνται να 
αντιμετωπίσουν μια νέα κοινωνική και σχολική πραγματικότητα με την εισροή στη χώρα μας 
χιλιάδων οικονομικών μεταναστών και παλιννοστούντων (Μάρκου,1997; Γεωργογιάννης, 1997).

Στην προσπάθειά μας να εμβαθύνουμε στις βασικές αρχές της Διαπολιτισμικότητας θα 
ερχόμασταν σε ανοιχτή ρήξη με έννοιες όπως ο  ρατσισμός, η θεωρία του πολιτισμικού  
«ελλείμματος» (ανώτερος- κατώτερος πολιτισμός), η  «εξωτική» αντιμετώπιση του Άλλου (σε μια 
τουριστική- φολκλορική- γραφική προσέγγιση), η πολιτιστική «τυφλότητα» (ο 
στρουνθοκαμηλισμός απέναντι στις ιδιαιτερότητες του Άλλου, στα πλαίσια του επιχειρήματος της 
«ισότητας») που συντηρεί το μύθο της ομοιογένειας (στα πλαίσια μιας μονοπολιτισμικής 
εκπαίδευσης).

Με τον όρο Διαπολιτισμική Αγωγή /Εκπαίδευση εννοούμε την αγωγή και εκπαίδευση ξένων 
και ντόπιων  σ’ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σχηματισμό και απευθύνεται σ’όλα τα άτομα και όλες 
τις διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες που ζουν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία απ’τα οποία 
προσδοκά να υπερνικήσουν τις εθνοκεντρικές αντιλήψεις τους και να αποκτήσουν μεταξύ τους μια 
επικοινωνία δομημένη στα πλαίσια της αμοιβαίας κατανόησης, ανοχής και αποδοχής.

Για τη διερεύνηση του όρου Διαπολιτισμική Εκπαίδευση αναπόφευκτα οδηγούμαστε στην 
έννοια του Πολιτισμού και στη διδασκαλία του στη σχολική πρακτική. Η χρήση της λέξης 
«διαπολιτισμική» (λόγω της πρόθεσης -δια) περικλείει την έννοια της αλληλεπίδρασης, της 
ανταλλαγής, του σπασίματος των στεγανών της αμοιβαιότητας και της αλληλεγγύης που 
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συνδυαστικά με την έννοια  «πολιτισμός» μας οδηγεί στην αναγνώριση των αξιών, των τρόπων 
ζωής και των συμβολικών αναπαραστάσεων με τις οποίες οι άνθρωποι αναφέρονται στις σχέσεις 
τους με τους άλλους και με τον κόσμο. Σημαίνει επίσης, αναγνώριση της σπουδαιότητάς τους, της 
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προώθηση της έκφρασης και ανταλλαγής των διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών, την 
ισότιμη, μη ιεραρχική αποδοχή πολιτισμών, αποδοχή της αρχής του αυτοπροσδιορισμού και την 
καταπολέμηση προκαταλήψεων και στερεοτύπων.

Η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολικό περιβάλλον συνδέεται άμεσα με τη 
δυναμική διαχείριση της διαφορετικότητας στη σχολική κοινότητα. Πρέπει να γίνει συνείδηση  ότι 
το σχολείο είναι ενιαίο και όχι κατακερματισμένο. Οι ντόπιοι και οι αλλοδαποί μαθητές πρέπει 
μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν οικουμενική εικόνα της ελληνικής 
κοινωνίας, να κατακτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να συμβιώσουν αρμονικά σε 
μια δημοκρατική κοινωνία, να ευαισθητοποιηθούν και να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα ως 
κοινωνική αναγκαιότητα (Γεωργογιάννης, 1997).

Το εκπαιδευτικό σύστημα με βασικό του φορέα τον εκπαιδευτικό καλείται να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στη δημιουργία προϋποθέσεων  αποδοχής του πλουραλισμού και της ετερότητας 
ως βασικών γνωρισμάτων των σύγχρονων κοινωνιών. Για την εκπλήρωση αυτού του ρόλου 
απαιτείται η προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στα νέα δεδομένα κοινωνικοποίησης της 
εποχής μας (Γκόβαρης, 2001). Αυτό όμως που πρακτικά απαιτείται για μια τέτοια εκπαιδευτική 
καινοτομία είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ώστε 
να μπορέσουν να αναπτύξουν όλες εκείνες τις κοινωνικές δεξιότητες που επιτρέπουν στα άτομα να 
αναγνωρίζουν, να αποδέχονται και να διαχειρίζονται δημιουργικά την ετερότητα (Διαπολιτισμική 
Ικανότητα). Με άλλα λόγια να σέβονται τα άτομα που προέρχονται από άλλους πολιτισμούς, να 
διαθέτουν ενσυναίσθηση, να μπορούν να διακρίνουν τις δικές τους προκαταλήψεις και να 
αντιμετωπίζουν τις πολιτισμικές διαφορές ως ευκαιρία μάθησης και όχι ως μια προβληματική 
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Ύστερα από μια προσεκτική και ενδοσκοπική προσέγγιση των εννοιών της συμπεριληπτικής 

και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διαπιστώνουμε ότι ,παρόλο που ξεκίνησαν από διαφορετικές 
αφετηρίες, στην πορεία καταλήξανε να πορεύονται παράλληλα. Έτσι, παρόλο που η 
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διαπολιτισμική εκπαίδευση εστιάζει στους τρόπους  δημιουργίας συνθηκών  αλληλεπίδρασης, οι 
δυο όροι σταδιακά άρχισαν να συγκλίνουν σε μια κοινή βάση και να θέτουν κοινούς 
εκπαιδευτικούς στόχους.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Διακρίνουμε λοιπόν, στη  συγκριτική θεώρηση των εννοιών της συμπεριληπτικότητας και της 
διαπολιτισμικότητας  μια κοινή  εννοιολογική  βάση, καθώς αρχές και αξίες που οριοθετούν τη μια 
έννοια, επαναλαμβάνονται και στην οριοθέτηση  της άλλης. Και οι δυο όροι θέτουν ως στόχο του 
νεωτεριστικού σχολείου που οραματίζονται, τη συμμετοχή ΟΛΩΝ των παιδιών στις σχολικές 
δραστηριότητες, μέσα στα πλαίσια ενός ενιαίου σχολείου, με ανάπτυξη της συνεργατικότητας και 
της αλληλεγγύης και με καταπολέμηση των διακρίσεων, των στερεοτύπων, της περιθωριοποίησης 
και του στιγματισμού. 

Με άλλα λόγια η διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και οι έννοιες της ισότητας και του 
αντιρατσισμού άπτονται της συμπερίληψης. Η συμπεριληπτική όσο και η διαπολιτισμική πρακτική 
αναφέρεται στη διαχείριση της ετερότητας, σε μια κοινή διδασκαλία και μάθηση που 
προσανατολίζεται στην ξεχωριστή αξία του καθενός ατόμου δίνοντας έμφαση στις ατομικές  
ανάγκες και στην αποδοχή της διαφορετικότητας του καθενός. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση , 
ασχολείται με τις αιτίες, τον τρόπο, το χρόνο, τον τόπο και τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της 
εκπαίδευσης όλων ανεξαρτήτως των παιδιών. Η απάμβλυνση της περιθωριοποίησης συνδέεται 
άμεσα με τη συμπερίληψη λόγω της προσπάθειας που καταβάλλεται για υπερπήδηση των φραγμών 
που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή και τη μάθηση όλων των παιδιών. Συμπερασματικά, η φιλοσοφία 
που διέπει τόσο τη διαπολιτισμική όσο και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση βασίζεται στην ισότητα 
και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε πρακτική διαχωρισμού (Αγγελίδης,2011).

Είναι γενικά αποδεκτό ως το αποτέλεσμα κοινωνιολογικών ερευνών ότι  το σχολείο με τις 
μεθόδους, τα προγράμματα, τις εξετάσεις του, τη γλωσσική διδασκαλία και την παιδαγωγική του 
είναι υπεύθυνο σε μεγάλο βαθμό για την αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας. Ξέρουμε 
επίσης, ότι η διαπίστωση πως το σχολείο αναπαράγει και δικαιώνει την κοινωνική ανισότητα, είναι 
ένα πόρισμα που έχουν από καιρό δεχτεί κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί. Σήμερα είναι 
αδύνατο μια κοινωνία να μην αντιμετωπίσει το φαινόμενο της ανισότητας στην εκπαίδευση, υπό το 
βάρος μάλιστα της  καινούργιας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας, που σημαίνει ότι η εφεύρεση 
ενός άλλου σχολείου δεν είναι αίτημα που πηγάζει μόνο από την κοινωνική ηθική για την ισότητα, 
αλλά και από αναγκαιότητες σχεδόν ζωτικές (Φραγκουδάκη, 1985) .

Αυτήν την ανισότητα (σε ατομικό αλλά και σε πολιτισμικό επίπεδο) καλείται να διαχειριστεί 
και να απαμβλύνει το νεωτεριστικό σχολείο εμφορούμενο από συμπεριληπτικές και 
διαπολιτισμικές πρακτικές που στόχο έχουν να προάγουν τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη 
διδασκαλία, την ακαδημαϊκή τους επιτυχία και τη μείωση του αποκλεισμού από το κοινωνικό 
σύνολο του σχολείου (Booth & Ainscow, 2002). Το αίτημα της ισότητας σε συνδυασμό με την 
κοινωνική δικαιοσύνη μέσα από μια πλουραλιστική- διαπολιτισμική – συμπεριληπτική προσέγγιση
είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε, καθώς η ανάγκη ανάπτυξης συμπεριληπτικών πρακτικών που θα 
εδράζονται στην πλήρη αποδοχή των ατομικών ιδιαιτεροτήτων αλλά και των  πολιτισμικών 
(διαπολιτισμικότητα), γίνεται επιτακτική υπό την πίεση των νέων κοινωνικών δεδομένων.

4 Συμπεράσματα
Επιχειρώντας μια συγκριτική θεώρηση των όρων της συμπεριληπτικής και της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης διαπιστώνουμε ότι, παρόλες τις εννοιολογικές μικροδιαφορές οι δυο 
έννοιες συγκλίνουν σε μια κοινή ιδεολογική βάση και διαχέονται από μια κοινή φιλοσοφία που 
εδράζεται στις αξίες της αποδοχής και του σεβασμού της ετερότητας κάθε είδους (είτε ατομικών 
είτε πολιτισμικών χαρακτηριστικών) αλλά και της αλληλεγγύης  προκειμένου να αναπτυχθεί θετική 
στάση απέναντι στον Άλλον (βασική συμπεριληπτική και διαπολιτισμική αρχή).

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση  ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικών 
πολιτικών και ευρύτερων πολιτικών τακτικών για κοινωνική και οικονομική  ανάπτυξη και 
ευημερία, συμπεριλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως τους  μαθητές, με έμφαση στις ατομικές ανάγκες 
και τις ιδιαιτερότητές τους καθώς και στην αναγνώριση και την αποδοχή της διαφορετικότητας και 
της αξίας του καθενός χωρίς να επικεντρώνεται μόνο στα άτομα που θεωρούνται ότι έχουν ειδικές 
ανάγκες. Επίσης, συνδέεται  με ζητήματα ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών, όπως είναι η ισότητα 
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ανάγκες. Επίσης, συνδέεται  με ζητήματα ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών, όπως είναι η ισότητα 

της πρόσβασης και της παροχής στην εκπαίδευση, καθώς και με ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, 
όπως είναι η δικαιοσύνη της συμμετοχής και του αποτελέσματος. Τέλος, μπορεί να θεωρηθεί ως 
ένα μέσο για την κατάργηση των διακρίσεων που προκύπτουν από διαφορετικής φύσης 
μειονεκτήματα, την επίτευξη μιας ευρύτερης κοινωνικής συμπερίληψης κάποιων 
περιθωριοποιημένων ατόμων ή ομάδων ατόμων και την μείωση του κοινωνικού τους αποκλεισμού. 
Αυτά όμως τα ζητήματα άπτονται και της διαπολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης και 
αποτελούν σταθερό και μόνιμο στόχο της. 

Η περιθωριοποίηση, ο στιγματισμός, οι στερεοτυπικές αντιλήψεις, οι διακρίσεις και η
ανισότητα δεν αφορούν μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ούτε μόνο τους μετανάστες και τις 
πολιτιστικές μειονότητες. Οι συμπεριληπτικές πρακτικές καλούνται να αμβλύνουν καταστάσεις 
ανισότητας και ρατσισμού που εμπίπτουν σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και αφορούν 
όλους. Ο συμπεριληπτικός προσανατολισμός που πρέπει να δοθεί  στο ανανεωμένο σχολείο είναι η 
απάντηση στην αντιμετώπιση των προβληματικών καταστάσεων της σύγχρονης σχολικής αλλά και 
κοινωνικής πραγματικότητας.
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Περίληψη
Στόχος της εργασίας με τίτλο «Εκπαίδευση και θρησκεία», για τη συγγραφή της οποίας 

χρησιμοποιήθηκε πλήθος σχετικών συγγραμμάτων και δημοσιευμάτων, είναι να δώσει μια εικόνα 
των σκοπών και του περιεχομένου του μαθήματος των Θρησκευτικών στα Σχολεία όπως  
διατυπώνονται στα νέα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (ΦΕΚ 303Β/13-3-2003) και 304Β/13-3-2003).

Μέσα από μια ιστορική αναδρομή παρουσιάζεται η ανάμειξη του ρόλου της Εκκλησίας και 
της Πολιτείας στο θέμα της  Εκπαίδευσης. Παρόλο που η θρησκευτική μισαλλοδοξία δεν είναι 
χαρακτηριστικό της βάσης του ελληνικού λάου, η καλλιέργεια του σεβασμού  στο δικαίωμα της 
διαφορετικής επιλογής πίστης  αποτελεί μια σοβαρή υποχρέωση της παιδείας όπως και η ανάπτυξη 
της δυνατότητας κριτικής αξιολόγησης φαινομένων που συχνά  παρουσιάζονται ως μεταφυσικά. 

Η μεγάλη βιβλιογραφία και ο πλούσιος διάλογος ανάμεσα στους ειδικούς σχετικά με το ποιο 
μοντέλο (ομολογιακό ή θρησκειολογικό) είναι πιο κατάλληλο για εφαρμογή στο ελληνικό σχολείο 
αποδεικνύουν πως το θέμα της θρησκευτικής αγωγής είναι ένα θέμα ευαίσθητο και πάντα ανοιχτό.

Λέξεις κλειδιά: Φονταμενταλισμός, μισαλλοδοξία, κριτική αξιολόγηση, σεβασμός

1 Εισαγωγή
Η είσοδος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμανε αναγκαστικά την αρχή πολλών 

αλλαγών όσον αφορά στους διοικητικούς οργανισμούς, την Εκπαίδευση, αλλά και τον τομέα της 
θρησκευτικής αγωγής των παιδιών. Δε θα μπορούσαν για παράδειγμα να γίνουν δεκτές ως 
εκπαιδευτικές πολιτικές μορφές θρησκευτικότητας όταν αντιμετωπίζουν τη θρησκεία ως ιδεολογία 
που καλλιεργεί  τον εθνικιστικό σωβινισμό, το φανατισμό κλπ. 

Μετά από σοβαρές συζητήσεις, κατά τα τελευταία χρόνια, σχετικά με τον τρόπο παροχής  της  
θρησκευτικής αγωγής μέσα  στο σχολείο και με τα κείμενα που χρησιμοποιούνταν στα σχολικά 
εγχειρίδια,  το ΥΠΕΠΘ το 2002 προχώρησε σε μια ριζική αλλαγή των Αναλυτικών Προγραμμάτων 
Σπουδών και για το μάθημα των Θρησκευτικών καθώς και στην έκδοση νέων σχολικών εγχειριδίων 
το 2005-6. Ως βασική αιτία τέθηκε η προσαρμογή της εκπαίδευσης στις νέες συνθήκες που 
προέκυψαν με την είσοδο μεταναστών στη χώρα και η ανάγκη για μια παιδεία με σεβασμό στη 
διαφορετικότητα στα πλαίσια μιας νέας πολυπολιτισμικής κοινωνίας υπαγμένης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την αναγκαιότητα της παροχής 
θρησκευτικής αγωγής στο σχολείο στα πλαίσια της διαπολιτισμικής και με σεβασμό στη 
διαφορετικότητα Αγωγής, που επιχειρείται στα σύγχρονα αυτά Αναλυτικά Προγράμματα. 
Εξετάζεται ο ρόλος που μπορεί να παίξει το σχολείο στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης πάνω στα 
«μεταφυσικά» φαινόμενα που παρουσιάζονται από τα σύγχρονα μέσα τηλεπικοινωνιών. Η 
αναφορά στα επίκαιρα φαινόμενα της ακραίας πολιτικής-θρησκευτικής έκφρασης βίας και στην 
εσχατολογία κρίνεται σημαντική ώστε να κατανοηθεί αυτή η αναγκαιότητα.

Στη συνέχεια επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή όσον αφορά τις σχέσεις Κράτους και 
Εκκλησίας γενικότερα, με επίκεντρο το θέμα της παρεχόμενης θρησκευτικής αγωγής των παιδιών 
στο σχολείο.
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Τέλος, γίνεται μια παρουσίαση του πλούσιου σε απόψεις διαλόγου ανάμεσα στους 
εμπλεκομένους φορείς, την Εκκλησία, αλλά και πλήθος επιστημόνων. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός 
ότι η Εκκλησία πλέον στέκεται απέναντι στους συνομιλητές της αρθρώνοντας έναν λόγο 
διαλλακτικό και δείχνοντας πως έχει ξεπεράσει τον δογματισμό παλαιότερων εποχών. 

2 Θρησκευτική Αγωγή και Επιστήμη
Στους μεταμοντέρνους καιρούς της επικείμενης παγκοσμιοποίησης η πνευματική αστάθεια 

και η αβεβαιότητα έχουν βυθίσει τον σύγχρονο άνθρωπο αλλά και τις συλλογικότητες σε μια 
βαθειά κρίση ταυτότητας. Η εξασθένιση της κρατικής οικονομικής αυτονομίας, η μετανάστευση, η 
αλληλοδιείσδυση ανάμεσα σε διαφορετικά είδη κουλτούρας κ.α. συντείνουν σε αυτό.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο της πολυπλοκότητας και της αβεβαιότητας, ο σύγχρονος άνθρωπος 
καταφεύγει συχνά στο «συμβολικό σύμπαν της θρησκείας», για να διαχειριστεί τις φοβίες του, αλλά 
και για να εμπνευστεί, να ονειρευτεί και να σχεδιάσει έναν πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο κόσμο
(Μπεκριδάκης 2006). Η επιστροφή στο Θείο, όμως, παίρνει συχνά τη μορφή ενός φαινομένου που 
οι μελετητές ονομάζουν «Νέα θρησκευτικότητα». Η «Νέα θρησκευτικότητα» περιλαμβάνει τις 
«Θρησκείες του Εαυτού» (Heelas 1991) και αφορά σε όλες εκείνες τις πεποιθήσεις που 
ικανοποιούν τον «αυτάρεσκο» άνθρωπο των δυτικών κυρίως κοινωνιών και περιέχουν συχνά 
στοιχεία μεταφυσικά όπως η μετενσάρκωση, η μαντεία, οι αστρολογικές προβλέψεις, ο 
πνευματισμός κ.α.

Στον αντίποδα αυτής της μορφής θρησκευτικότητας στέκεται ο Φονταμενταλισμός, ο συχνά 
βίαιος τρόπος υπεράσπισης μιας παράδοσης  με αναφορά σε τελετουργικές αλήθειες, που αποτελεί 
τη βάση της ακραίας αντίδρασης προς την παγκοσμιοποίηση, του Ιερού πολέμου του Ισλάμ.

Την ίδια στιγμή στη χώρα μας η οικονομική κρίση αλλά και κρίση θεσμών και αξιών έχει 
σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση φαινομένων ακραίας πολιτικής ιδεολογίας, βίας, ρατσισμού αλλά 
και μια τάση εσχατολογίας. Η εσχατολογία αυτή η οποία έχει κατακλύσει κυρίως το διαδίκτυο
συμπεριλαμβάνει προφητείες για τη συντέλεια του κόσμου, για επικείμενους πολέμους και την 
επικράτηση «ευλογημένων» λαών, θαύματα που δεν έχουν αναγνωριστεί από την επίσημη 
Εκκλησία κ.ά. Το γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτού του είδους την 
πληροφόρηση, ενισχύει τις προβληματικές για το ρόλο της Εκπαίδευσης και ειδικά της 
θρησκευτικής αγωγής στο σύγχρονο σχολείο.

Μέσα στις υποχρεώσεις της Παιδείας είναι και η παροχή της δυνατότητας στους μαθητές να 
εξηγούν τα φαινόμενα του κόσμου αναδιαμορφώνοντας τις αρχικές τους γνώμες (που οφείλονται 
σε εντυπώσεις των αισθήσεων) μέσα από μια επιστημονική διερεύνηση και μια αναστοχαστική 
επαναπροσέγγιση απελευθερωμένη από δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις.

Ένα γεγονός ανεξήγητο για το παιδί που εύκολα θα μπορούσε να το μπερδέψει θα ήταν 
επικίνδυνο να ενισχυθεί στη συνείδηση του ως μεταφυσικό γεγονός (Χιωτάκης 2004). Το καλύτερο 
θα ήταν με κάποιο τρόπο να παρακινηθεί και να προσπαθήσει να το εξηγήσει.

Ο σύγχρονος άνθρωπος εξοπλισμένος με επαρκείς γνώσεις πάνω στα φυσικά φαινόμενα και 
τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, κριτικό πνεύμα πάνω στις ανεξακρίβωτες πληροφορίες,   
με μια υπεύθυνη προσωπικότητα με ξεκάθαρη αίσθηση της θρησκευτικής και πολιτιστικής του 
ταυτότητας, θα μπορεί να διακρίνει τους αμφίβολης προέλευσης και σκοπιμότητας μύθους 
αποφεύγοντας τελικά τον εγκλωβισμό του σε λανθασμένες επιλογές.

Στην πορεία του ανθρώπου προς την επιστημονική εξήγηση του κόσμου που τον περιβάλλει 
η θρησκεία στάθηκε σε κάποιες περιπτώσεις εμπόδιο. Το ζήτημα της σχέσης Εκκλησίας-
Εκπαίδευσης είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε και απασχολεί έντονα και για το οποίο έχουν 
ειπωθεί πολλά. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη «φαινομενική» σύγκρουση της επιστημονικής 
γνώσης με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, οι οποίες όμως αλληλοσυμπληρώνονται στην προσπάθεια 
του ανθρώπου για την κατανόηση της ζωής (Βασιλόπουλος 1996).
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2 Θρησκευτική Αγωγή και Επιστήμη
Στους μεταμοντέρνους καιρούς της επικείμενης παγκοσμιοποίησης η πνευματική αστάθεια 

και η αβεβαιότητα έχουν βυθίσει τον σύγχρονο άνθρωπο αλλά και τις συλλογικότητες σε μια 
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«Θρησκείες του Εαυτού» (Heelas 1991) και αφορά σε όλες εκείνες τις πεποιθήσεις που 
ικανοποιούν τον «αυτάρεσκο» άνθρωπο των δυτικών κυρίως κοινωνιών και περιέχουν συχνά 
στοιχεία μεταφυσικά όπως η μετενσάρκωση, η μαντεία, οι αστρολογικές προβλέψεις, ο 
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Στον αντίποδα αυτής της μορφής θρησκευτικότητας στέκεται ο Φονταμενταλισμός, ο συχνά 
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σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση φαινομένων ακραίας πολιτικής ιδεολογίας, βίας, ρατσισμού αλλά 
και μια τάση εσχατολογίας. Η εσχατολογία αυτή η οποία έχει κατακλύσει κυρίως το διαδίκτυο
συμπεριλαμβάνει προφητείες για τη συντέλεια του κόσμου, για επικείμενους πολέμους και την 
επικράτηση «ευλογημένων» λαών, θαύματα που δεν έχουν αναγνωριστεί από την επίσημη 
Εκκλησία κ.ά. Το γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτού του είδους την 
πληροφόρηση, ενισχύει τις προβληματικές για το ρόλο της Εκπαίδευσης και ειδικά της 
θρησκευτικής αγωγής στο σύγχρονο σχολείο.

Μέσα στις υποχρεώσεις της Παιδείας είναι και η παροχή της δυνατότητας στους μαθητές να 
εξηγούν τα φαινόμενα του κόσμου αναδιαμορφώνοντας τις αρχικές τους γνώμες (που οφείλονται 
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επαναπροσέγγιση απελευθερωμένη από δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις.

Ένα γεγονός ανεξήγητο για το παιδί που εύκολα θα μπορούσε να το μπερδέψει θα ήταν 
επικίνδυνο να ενισχυθεί στη συνείδηση του ως μεταφυσικό γεγονός (Χιωτάκης 2004). Το καλύτερο 
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Στην πορεία του ανθρώπου προς την επιστημονική εξήγηση του κόσμου που τον περιβάλλει 
η θρησκεία στάθηκε σε κάποιες περιπτώσεις εμπόδιο. Το ζήτημα της σχέσης Εκκλησίας-
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η καλλιέργεια του σεβασμού προς την ετερότητα ώστε να προληφθούν φαινόμενα θρησκευτικής 
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μεταχείρισης, μέχρι τα όρια της θρησκευτικής δίωξης, του θρησκευτικού φρονήματος των 
λιγότερων.

Έτσι, έγινε αναφορά στην απαγόρευση του προσηλυτισμού, στην παρεμπόδιση και τους 
περιορισμούς στην ίδρυση και λειτουργία τόπων λατρείας δογμάτων και θρησκειών διαφορετικών 
από την κρατούσα χριστιανική Ορθόδοξη . Επίσης, στο θέμα των αντιρρησιών συνείδησης, στην 
έλλειψη σεβασμού ιδιαίτερων θρησκευτικών πεποιθήσεων των μαθητών κλπ που χαρακτήριζαν τη 
νομοθεσία.

Παρ’ όλο που οι ιδρυτές και οι αναμορφωτές των πιο σημαντικών θρησκειών διακήρυξαν ότι 
η υπόθεση της θρησκείας πρέπει να στηρίζεται στη φυσική ροπή του ανθρώπου προς το θείο και 
πρέπει να εκδηλώνεται χωρίς φανατισμό και μισαλλοδοξία, αυτό δεν εφαρμόστηκε στην πράξη.

Στην αρχαία Αθήνα γινόταν σεβαστή κάθε θρησκεία. Αυτός ο πλουραλισμός και η έλλειψη 
ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας θεωρείται φυσικό επακόλουθο του δημοκρατικού τους 
πολιτεύματος. Παρόμοιο πνεύμα επέδειξε και ο Μέγας Αλέξανδρος όταν έστηνε ιερά τιμώντας το 
ιερατείο των λαών που κατακτούσε (Ζαχαρόπουλος 2000).

Ο θρησκευτικός φανατισμός και η μισαλλοδοξία έκαναν αντίθετα έντονη την παρουσία τους 
στη Ρωμαϊκή περίοδο με τους διωγμούς και τις δολοφονίες των πρώτων χριστιανών.

Στο Βυζάντιο με το διάταγμα των Μεδιολάνων από το Μέγα Κωνσταντίνο ορίστηκε το 
δικαίωμα της ανεξιθρησκείας. Σταδιακά κυρίαρχη θρησκεία έγινε ο Χριστιανισμός. Τα μυστήρια 
της Εκκλησίας αποτελούσαν τη βάση της διαμόρφωσης του χαρακτήρα και της προσωπικότητας.
Οι Πατέρες της Εκκλησίας βαθιά μορφωμένοι στα ελληνικά γράμματα συνέδεσαν τον Ελληνισμό 
με την Ορθοδοξία. Τα παιδιά γνώριζαν το Χριστιανισμό μέσα από την εμπειρία αλλά και τη 
διδασκαλία την οποία αναλάμβαναν κατά κύριο λόγο Ιερείς που συχνά διηύθυναν και κοσμικά 
σχολεία (Περσελής 1994).

Κατά την Τουρκοκρατία η θρησκευτική και πολιτική εξουσία συνενώθηκαν και τέθηκαν υπό 
τον έλεγχο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι, την Παιδεία  ανέλαβε η Εκκλησία. Η έλλειψη 
χρημάτων αλλά και μορφωμένων ανθρώπων που θα αναλάμβαναν τη συγκρότηση οργανωμένου 
εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και η απροθυμία των κατακτητών να συνδράμουν σ’ αυτό είχαν 
σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της σ’ έναν μη κοσμικό αλλά περισσότερο χριστιανικό 
χαρακτήρα.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Από τον 17ο αιώνα μετά την παρουσία των Φαναριωτών και το διορισμό ανθρώπων που 
μορφώθηκαν στη Δύση ως καθηγητές στις Ακαδημίες της Κωνσταντινούπολης και του Άθω έγινε 
μια απόπειρα η Παιδεία να στοχεύει στη μόρφωση ανθρώπων ικανών να σκέπτονται κριτικά. Το 
γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έλαβαν υπόψη τους δεσμούς της Ορθοδοξίας με την αρχαία 
πολιτιστική κληρονομιά και τη σημαντικότητά της στην επιβίωση του Ελληνισμού, αλλά και το 
ισχυρό στοιχείο του Ορθόδοξου μυστικισμού και ο αναλφαβητισμός των μαζών προκάλεσαν ένα 
χάσμα μεταξύ μορφωμένων και Εκκλησίας (Περσελής 1994).

Μετά την απελευθέρωση η ένταξη της Εκκλησίας στις οργανωτικές δομές ενός φιλελεύθερου 
κοσμικού κράτους ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση. Θεσμικά επισημοποιήθηκε η ένταξη αυτή με την 
αναγνώριση της διοικητικής της αυτονομίας έναντι του Πατριαρχείου με το «Αυτοκέφαλο» το 1833 
(Μανιτάκης 2000). 

3.1 Το μάθημα των Θρησκευτικών
Ενώ κατά τους βυζαντινούς χρόνους δεν διδάσκονταν τα Θρησκευτικά και η γνωριμία των 

παιδιών με την ορθόδοξη Θεολογία της Εκκλησίας γινόταν μέσα από την συμμετοχή στη 
λατρευτική ζωή και τον πολιτισμό , μετά την απελευθέρωση και την ίδρυση σχολείων από τον 
Καποδίστρια , με την πρωτοβουλία της Βαυαρικής αντιβασιλείας, εισάγεται για πρώτη φορά στα 
σχολεία ως μάθημα.

Αρχικά η θέση του μαθήματος των θρησκευτικών στο αναλυτικό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα 
υποβαθμισμένη καθώς επικρατούν τα Δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα και οι ιδέες του Διαφωτισμού. 
Κατά τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα με το Σύνταγμα του 1844 αναγνωρίζεται η θεσμική 
θέση της Εκκλησίας στην ελληνική κοινωνία. Παράλληλα υπάρχει μια απομάκρυνση από τις ιδέες 
του Διαφωτισμού και μια στροφή προς αυτές του Ρομαντισμού. Καλλιεργείται μια σύνδεση 
ανάμεσα στην εθνική  πολιτιστική κληρονομιά του Βυζαντίου με την νεοελληνική κοινωνική 
πραγματικότητα με κορύφωση τη δημιουργία της «Μεγάλης Ιδέας». Το μάθημα των θρησκευτικών 
αποκτά πλέον μια ισχυρή οργανική θέση (Γιαγκάζογλου pi-schools.gr).

Ακολουθεί μια μακρά περίοδος όπου το μάθημα των θρησκευτικών χρησιμοποιείται ως μέσο 
ηθικής διδασκαλίας και διαπαιδαγώγησης. Οι νόμοι ενίσχυσαν αυτό το ρόλο επιβάλλοντας για 
παράδειγμα την υποχρέωση του εκκλησιασμού κ.α. Οι νόμοι ενίσχυσαν γενικότερα και την ταύτιση 
του θρησκευτικού με το εθνικό φρόνημα.

Η θρησκευτική προπαγάνδα και η μονομέρεια έγινε πιο έντονη στις περιόδους των
ολοκληρωτικών καθεστώτων. Αυτό βέβαια εξυπηρετούσε τη διοίκηση γιατί χρησιμοποιούσε τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις προκειμένου να νομιμοποιήσει την εξουσία της. Ο τύπος του ταπεινού, 
υπάκουου και νομοταγούς πολίτη αναμείχθηκε με τον τύπο του καλού και ταπεινού χριστιανού.

Οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας λειτουργούσαν συχνά ως αμοιβαία επωφελείς καθώς η 
πρώτη εξασφάλιζε προνόμια που της προσέδιδαν μια κυρίαρχη θεσμική θέση ενώ η δεύτερη 
χρησιμοποιούσε την Εκκλησία για να νομιμοποιεί τις πολιτικές της αποφάσεις εκμεταλλευόμενη 
την όποια επιρροή της πρώτης στο λαό. Το αποτέλεσμα ήταν η Εκκλησία να παίξει  το ρόλο του 
εθνικού θεματοφύλακα σε αρκετές περιπτώσεις ως θεσμός με ιδιαίτερες πολιτικές παρεμβάσεις 
(Polis 1999).

Υπήρξαν βέβαια και περίοδοι όπου φιλελεύθερες κυβερνήσεις επέλεξαν έναν λιγότερο 
ηθικιστικό προσανατολισμό στην εκπαίδευση.

Μεταπολιτευτικά, μέσα στις υποχρεώσεις του κράτους, όπως ορίστηκε από το Σύνταγμα,
είναι η εννιαετούς διάρκειας υποχρεωτική εκπαίδευση που υπηρετεί συγκεκριμένες αρχές ανάμεσα 
στις οποίες είναι και η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Για πολλά χρόνια ο όρος  
«ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης» ήταν ένα επίμαχο ζήτημα καθώς ερμηνεύτηκε από τη 
διοίκηση, τη θεωρία και τη δικαιοσύνη, ακόμη, υπό το πρίσμα της επικρατούσας θρησκείας.

Έπειτα από πολλές ζυμώσεις, θεολογικά συνέδρια και συζητήσεις με την κοινωνία ο Ν 1566 
το 1985 μετονόμασε το Μάθημα των Θρησκευτικών σε «Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή». 
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στο να μπορούν να διαχειρίζονται το μεγάλο εύρος της πληροφορίας και της νέας γνώσης, στην 
καλπάζουσα αναπτυσσόμενη επιστήμη και τεχνολογία, είναι και οι επιμέρους στόχοι:

• η εξασφάλιση συνθηκών που επιτρέπουν στο μαθητή να αναπτύξει την προσωπικότητά του με 
ισχυρή αυτοαντίληψη, συναισθηματική σταθερότητα, κριτική και διαλεκτική ικανότητα καθώς 
και θετική διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια, μια προσωπικότητα υπεύθυνη, 
δημοκρατική και ελεύθερη, με κοινωνικές και ανθρωπιστικές αρχές, χωρίς θρησκευτικές και 
πολιτισμικές προκαταλήψεις

• η καλλιέργεια της συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη με την ταυτόχρονη διατήρηση της 
εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτισμικής μας αυτογνωσίας και

• η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συλλογικότητας» (ΥΠΕΠΘ 2003)

3.3 Αντιδράσεις σχετικά με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και βιβλία
Πολλές ήταν οι  αρνητικές κρίσεις πάνω στα νέα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ   Υποστηρίχτηκε, για 

παράδειγμα, ότι η διαθεματικότητα ευνοεί την ανάπτυξη κριτικού πνεύματος αλλά συγχρόνως 
καθιστά πιο επίπονη τη διάκριση μεταξύ των γνωσιολογικών και των μεταφυσικών στοιχείων της 
σχολικής θρησκευτικής αγωγής και δημιουργεί προβληματισμούς σε σχέση με τη διάχυση 
κατηχητικών – θρησκευτικών στοιχείων στα άλλα μαθήματα. Ωστόσο, ο ρητός ή σιωπηρός
εξοστρακισμός από τη διαθεματική προσέγγιση των αντικειμένων της σχολικής μάθησης δεν είναι 
λύση γιατί θα καταργούσε ένα ουσιώδες και κυρίαρχο στοιχείο του πολιτιστικού περιβάλλοντος 
στο οποίο ζουν και ανατρέφονται τα παιδιά (Χριστινικάκη 2008).

Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο της θρησκείας κ. Ηρακλέους (2008), τα νέα βιβλία τα 
χαρακτηρίζει η προχειρότητα και η ελαφρότητα καθώς διακατέχονται από ένα πνεύμα 
κοσμοπολιτισμού σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνει την 
κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών και την εισαγωγή του μαθήματος της 
Θρησκειολογίας ή Στοιχείων Κοινωνιολογίας της Θρησκείας.

Υπάρχουν όμως και οι θετικές κρίσεις. Τα βιβλία των Θρησκευτικών του Δημοτικού 
Σχολείου του 2005-6 για τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής - Χριστιανικής 
Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανταποκρίνονται στους επίκαιρους στόχους της Εκπαίδευσης. Μέσα 
από τις ενότητες των βιβλίων διακηρύσσεται ότι ο Θεός είναι για όλους τους ανθρώπους
ανεξάρτητα από τις φυλετικές τους διαφορές ή τις διαφορές που αφορούν τα πιστεύω τους. Η 
αλληλεγγύη θεωρείται ως συνέπεια της αγάπης και της αδελφοσύνης, που καλλιεργούνται και 
κυριαρχούν ως αρετές στις καρδιές των ανθρώπων, μέσα από τη σχέση τους με το Θεό. Οι μαθητές 
καλούνται να εργαστούν πάνω σε θέματα αλληλεγγύης μεταξύ ανθρώπων ή λαών, ανεξάρτητα από 
θρησκευτικές, πολιτιστικές ή άλλες διαφορές (Ρεράκης 2010).

Η εφαρμογή πιλοτικού  νέου Προγράμματος Σπουδών για τα θρησκευτικά το 2011 διάχυτου 
με στοιχεία θρησκειολογίας από την Τρίτη Δημοτικού έγινε, επίσης, αντικείμενο πολλών 
συζητήσεων.

Παρόλο που ο Συνταγματολόγος κ. Σωτηρέλης παλαιότερα (1998) είχε ενστάσεις πάνω στο 
χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών, στην «Εφημερίδα των συντακτών (26/3/2013)»
μίλησε για «ενθαρρυντικές» εξελίξεις πάνω στο χαρακτήρα της θρησκευτικής εκπαίδευσης. 
Ανέφερε ότι μέσα στο νέο πρόγραμμα σπουδών και σε όλα τα κείμενα που το συνοδεύουν
διαφαίνεται μια ειλικρινής διάθεση να αποκοπεί η θρησκευτική εκπαίδευση από το κατηχητικό της 
παρελθόν και να ενταχθεί, επομένως, ομαλά σε μια παιδαγωγική διαδικασία συμβατή με τη 
θρησκευτική ελευθερία, αλλά και με την αποστολή του δημόσιου σχολείου σε μια δημοκρατική 
κοινωνία.

Ωστόσο, έντονες ήταν και οι αρνητικές κρίσεις στο νέο αυτό πιλοτικό πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα το 2014  σε επιστημονικό συνέδριο που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο οποίο συνέδραμε και η τοπική Εκκλησία, επιστήμονες και ειδικοί 
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από πολλούς κλάδους της επιστημονικής κοινότητας παρουσίασαν τα σημεία εκείνα όπου το 
καθιστούν ακατάλληλο για εφαρμογή γενικά, αλλά ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, λόγω 
κυρίως εισαγωγής θρησκειολογικών στοιχείων στη διδασκαλία από τις μικρές τάξεις. Η 
ακαταλληλότητά του έγκειται σε αναπτυξιακούς αλλά και λόγους γνωστικής και ψυχολογικής  
αδυναμίας των παιδιών να ανταπεξέλθουν σε κάτι που ίσως τους δημιουργήσει σύγχυση σε σχέση 
με την αγωγή που δέχονται στο σπίτι και στο κοινωνικό- πολιτιστικό τους περιβάλλον (Μπασέτας 
2014).

Ένα από τα θέματα που αναλύθηκαν στο συγκεκριμένο συνέδριο είναι το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει ενιαία πολιτική στον τρόπο παροχής της θρησκευτικής αγωγής σε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κάθε μια επέλεξε και εφαρμόζει εκείνο το μοντέλο (ομολογιακό, πολύ-
ομολογιακό, θρησκειολογικό κ.α.) που ανταποκρίνεται στις δικές της ιδιαίτερες συνθήκες όπως θα 
πρέπει να γίνει και στη δική μας περίπτωση.

4 Συμπεράσματα
Ο δάσκαλος, σήμερα, καλείται στα πλαίσια μιας ανοιχτής επικοινωνίας με την κοινωνία να 

αποφασίζει, να επιλέγει και να κινείται ευέλικτα λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα εκείνα τα στοιχεία του 
κοινωνικού-οικονομικού-πολιτιστικού πλαισίου στο οποίο ζουν και ανατρέφονται οι μαθητές του. 
Παράλληλα πρέπει να τους προετοιμάσει για να μπορέσουν να σταθούν και να συμβάλλουν σε ένα 
καλύτερο αύριο με βασική, πάντα, προϋπόθεση την ολόπλευρη πνευματική και ψυχοσωματική τους 
ανάπτυξη που δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την ομαλή τους κοινωνικοποίηση, πρώτιστα στο 
κοινωνικό περιβάλλον όπου ζουν.

Όλα αυτά προϋποθέτουν το σεβασμό από τη μεριά του πρώτα στις επιλογές των γονέων των 
μαθητών του, διακριτικότητα και προσοχή ώστε να μη πραγματοποιεί αυτό που ονομάζεται 
«δογματικός διαποτισμός» (Καζεπίδης 1991), δηλαδή την απόπειρα μετάδοσης των δικών του 
προσωπικών πεποιθήσεων.

Γνωρίζουμε ότι πάνω από όλα τα σχολικά εγχειρίδια και κάθε μεθοδολογία ως προς την 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας προέχει το σύνολο των εμπειριών που αποκομίζει ο μαθητής 
στο σχολείο. Όπως διατύπωσε και ο Dewey, η παράπλευρη μάθηση, η οποία οδηγεί στη 
διαμόρφωση μόνιμων στάσεων, διαθέσεων, προτιμήσεων κλπ. είναι πολλές φορές πιο σημαντική 
από τη μελέτη συγκεκριμένων αντικειμένων». (Κογκούλης 2014)

Η στείρα μετάδοση γνώσεων μέσω του μαθήματος των θρησκευτικών είναι κάτι που δεν 
ταιριάζει στο χαρακτήρα του μαθήματος και δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της σύγχρονης 
διδακτικής. Οι σημερινοί δάσκαλοι διαθέτουν γνώσεις σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας που θα 
μπορούσαν να αξιοποιήσουν για να δημιουργήσουν συνθήκες αυθεντικής μάθησης μέσα στο 
σχολείο και έξω από αυτό χωρίς να δεσμεύονται από τα σχολικά εγχειρίδια (Κόπτσης 2001). 
Μπορούν επίσης να εξαιρέσουν από τη διδασκαλία τα στοιχεία εκείνα που θα  αναστάτωναν τον 
ψυχισμό των παιδιών αλλά και την αρμονική κοινωνικοποίηση τους. Αυτό βέβαια δεν περιορίζει 
την ευθύνη που έχουν οι αρμόδιοι για την παροχή κατάλληλων εργαλείων στα χέρια τους.

Όπως αναφέρθηκε, η θρησκεία αποτελεί μια μορφή γνώσης διαφορετικής από την 
επιστημονική χωρίς αυτό να σημαίνει κάποια σύγκρουση μεταξύ τους. Και οι δυο αυτές μορφές 
γνώσης είναι απαραίτητες για την κατανόηση του κόσμου και αλληλοσυμπληρώνονται, όπως 
επίσης είναι απαραίτητο να προσφέρονται  στα παιδιά με υπευθυνότητα και προσοχή.

Τα τελευταία χρόνια οι πολιτικοί θεσμοί δοκιμάζονται. Κάθε αλλαγή στο χώρο της πολιτικής 
σημαίνει πλήθος αλλαγών στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι επιστήμονες 
παρ’ όλες τις διαφωνίες δείχνουν μια ειλικρινή διάθεση για διάλογο πάνω στα σύγχρονα 
προβλήματα. Αυτό είναι θετικό γιατί αποδεικνύει ότι η ελληνική επιστημονική κοινότητα είναι 
ευαισθητοποιημένη κι ότι υπάρχει έλεγχος πάνω  στην εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική που 
πρόκειται να εφαρμοστεί.
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Το γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη βιβλιογραφία πάνω στο θέμα της θρησκευτικής αγωγής 
είναι από μόνο του μια απόδειξη σ’ αυτό και δείχνει την αναγνώριση του ρόλου που μπορεί να 
παίξει στην εξισορρόπηση και  βελτίωση του κόσμου στους πολύπλοκους καιρούς μας…..
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Χαρακτηριστικά των επαγγελματιών και των επαγγελμάτων στα βιβλία γλώσσας των τριών 
τελευταίων τάξεων του Δημοτικού

Ελένη Π. Μαράκη
maraky@sch.gr

Σχολική Σύμβουλος 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας  Ηρακλείου Κρήτης

Περίληψη
Ο σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της φύσης των επαγγελμάτων και των χαρακτηριστικών 

των επαγγελματιών όπως αυτά παρουσιάζονται στα βιβλία Γλώσσας των τριών τελευταίων τάξεων 
του Δημοτικού. Αυτό που μελετάται είναι η σημειολογία, με την οποία παρουσιάζονται τα 
επαγγέλματα, ώστε να διερευνηθεί, αν μέσα από τα βιβλία προβάλλονται κάποιες θέσεις και 
αντιλήψεις οι οποίες συμβάλλουν στην εφαρμογή ενός άτυπου επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Στην έρευνα εξετάστηκαν το σύνολο των αναφορών για επαγγέλματα που εντοπίστηκαν στα 
βιβλία κατά σχολική τάξη, κατά επαγγελματικές κατηγορίες, κατά τη διάκριση φύλου, κατά 
αξιολόγηση από το συγγραφέα κι ανάλογα με την εκτιμώμενη αξιοπιστία της περιγραφής. 

Αξιολογήθηκαν τα χαρακτηριστικά των εικόνων των βιβλίων που είναι σχετικές με 
επαγγέλματα και καταγράφηκε η σχετικότητα των αναφορών στα βιβλία γλώσσας με τις σύγχρονες 
τάσεις της παιδαγωγικής επιστήμης.
Λέξεις κλειδιά: Στερεότυπα, επαγγελματική ανάπτυξη, επαγγελματικός προσανατολισμός

1 Εισαγωγή
Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια συνεχής διαδικασία που αρχίζει πολύ νωρίς στη ζωή του 

ατόμου και διαρκεί, τις περισσότερες φορές, όσο και η ζωή του. Πολλοί είναι οι παράγοντες που 
επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την πορεία της επαγγελματικής ανάπτυξης του κάθε ατόμου. Η 
οικογένεια, το οικογενειακό περιβάλλον γενικότερα, είναι ο πρώτος και σημαντικότερος 
παράγοντας, δεδομένου ότι μέσα σε αυτή διαμορφώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας του ατόμου. 

Το σχολείο, μετά την οικογένεια, είναι ο φορέας που έχει τη μακρότερη και σημαντικότερη 
επαφή με το παιδί. Είναι επόμενο, λοιπόν, η επίδρασή του στην εξέλιξη του ατόμου να είναι 
ιδιαίτερα αποφασιστική κυρίως μέσω της ύλης που το σχολείο διδάσκει, των αξιών που προωθεί, 
των προτύπων που προσφέρει, των κατευθύνσεων στις οποίες δίνει προτεραιότητα και αίγλη, των 
επαγγελμάτων που εξυψώνει, της μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί, των εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων που οργανώνει κ.τ.λ. 

Στο Δημοτικό σχολείο και ιδιαίτερα στις ανώτερες τάξεις του είναι δυνατό να γίνει πιο 
συστηματική ενημέρωση των μαθητών για την επαγγελματική ζωή. Στη βαθμίδα αυτή, η 
επαγγελματική διαπαιδαγώγηση στοχεύει στο να κατανοήσουν οι μαθητές καλύτερα τη σημασία 
που έχει το επάγγελμα για κάθε μέλος της κοινωνίας. αλλά και το ρόλο που διαδραματίζει μέσα σε 
ένα οργανωμένο κοινωνικό σύστημα. Παράλληλα, επιδιώκεται η συνειδητοποίηση από τους 
μαθητές του γεγονότος ότι κάθε επάγγελμα έχει ξεχωριστές απαιτήσεις και προϋποθέτει ειδικά 
προσόντα και ικανότητες που δεν διαθέτουν, στον ίδιο βαθμό, όλοι οι άνθρωποι. Είναι σημαντικό 
να καλλιεργηθεί στο παιδί η επιθυμία να ζητεί να μάθει περισσότερα πράγματα για τα διάφορα 
επαγγέλματα, να τα βλέπει όλα χωρίς προκαταλήψεις και να κρίνει όσα ακούει ή διαβάζει για τις 
επαγγελματικές ασχολίες (Κασσωτάκης, 2004).

Αν κοιτάξει κάποιος και το ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού σχολείου, διαπιστώνει ότι οι 
περισσότερες ώρες διδασκαλίας «αφιερώνονται» στο μάθημα της Γλώσσας, κάνοντας ακόμα πιο 
σημαντικό το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των 
μαθητών (www.ypepth.gr).

Αρκετά από τα κοινωνικά στερεότυπα  αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες στις οποίες 
αυθαίρετα προσδίδονται θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά ή άλλες ατεκμηρίωτες αξιολογικές 
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ιδιότητες. Οι αντιλήψεις αυτές επηρεάζουν τα παιδιά στη διαμόρφωση των επαγγελματικών τους 
σχεδίων και των κριτηρίων, με βάση τα οποία ρυθμίζουν τις προτιμήσεις και καθορίζουν τις 
επιλογές τους. Π.χ. διαλέγουν κάποιο επάγγελμα επειδή θεωρείται ανώτερο από την κοινωνία ή 
επειδή ταιριάζει σε άνδρα κ.τ.λ. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου κοινωνικά στερεότυπα προβάλλονται 
μέσα από σχολικά βιβλία, από τον τρόπο που παρουσιάζονται διάφορα επαγγέλματα ή οι 
επαγγελματίες.

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι παρόλο που δεν εφαρμόζεται επίσημα ο Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ένας από τους άτυπους τρόπους εφαρμογής του 
είναι μέσω του περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων και συγκεκριμένα μέσω θέσεων και 
αντιλήψεων, ενίοτε και στερεοτύπων, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων ή των 
επαγγελματιών.

2 Στερεότυπα
Είναι ευνόητο βέβαια ότι οι αξίες και οι στάσεις που μεταδίδονται στα παιδιά από το σχολείο 

και τα σχολικά εγχειρίδια ενδιαφέρουν άμεσα τόσο τους γονείς των παιδιών όσο και την κοινωνία 
γενικότερα. Γι’ αυτόν τον σκοπό εξάλλου οι κοινωνίες ίδρυσαν και συντηρούν το θεσμό των 
σχολείων. Κατά συνέπεια τόσο τα Αναλυτικά Προγράμματα όσο και τα εγχειρίδια εκφράζουν και 
μεταδίδουν τις στάσεις και τις αξίες που είναι γενικότερα αποδεκτές σε μια κοινωνία. Σε κάθε 
κοινωνία όμως υπάρχουν ομάδες ή και άτομα, οι αξίες των οποίων δε συμπίπτουν με εκείνες που 
προβάλλονται επίσημα από το σχολείο και τα σχολικά εγχειρίδια. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα άτομα 
αυτά και οι ομάδες θεωρούν ότι τα σχολικά εγχειρίδια παραβιάζουν την αρχή της πολυφωνίας και 
προβάλλουν εσφαλμένα στερεότυπα ή καλλιεργούν αρνητικές στάσεις και προκαταλήψεις σε 
βάρος τους (Καψάλης-Χαραλάμπους, 1999).

Σύμφωνα με τον Χ. Τριάντη (1994), στάση είναι μια ιδέα φορτισμένη με συναίσθημα, η 
οποία προδιαθέτει για ένα σύνολο ενεργειών μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλέγμα περιστάσεων. Οι 
στάσεις αποτελούν τον κεντρικό άξονα αντίληψης των κοινωνικών φαινομένων και κατ’ αυτόν τον 
τρόπο κατευθύνουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Η αντίληψη των κοινωνικών φαινομένων από 
την πλευρά της εξηγεί πώς το άτομο βλέπει και πώς προσαρμόζει τη συμπεριφορά του προς τα 
διάφορα φαινόμενα του ψυχολογικού και κοινωνικού του περιβάλλοντος. Οι στάσεις αφορούν 
άλλα άτομα, αλλά και αφηρημένες έννοιες, ως προς τις οποίες υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις ή 
ερμηνείες, καθώς επίσης και φυσικά φαινόμενα. Είναι ευνόητο λοιπόν ότι οι στάσεις ασκούν 
πολλές λειτουργίες: Βοηθούν το άτομο να προσαρμοστεί, να αμυνθεί και να προστατέψει το Εγώ 
του, να εκφράσει τις αξίες του και γενικά να κατανοεί τον κόσμο γύρω του και να ενεργεί ανάλογα.

Ο όρος στερεότυπα αναφέρεται σε «διαδεδομένες» πεποιθήσεις για τα χαρακτηριστικά, 
συνήθως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αλλά συχνά επίσης και για τις συμπεριφορές 
μιας ομάδας ανθρώπων (Leyens, J. P., Yzerbyt, V., Schadron, G. (1994). Δηλαδή τα στερεότυπα 
αφορούν τις γενικεύσεις που κάνουν τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας ως προς το πώς είναι και πώς 
συμπεριφέρονται τα μέλη μιας άλλης κοινωνικής ομάδας. 

3 Διατύπωση ερωτημάτων 

Ερωτήματα που διατυπώθηκαν κατά τη διερεύνηση των αναφορών των επαγγελμάτων σε 
ποσοτική διάσταση:

• Ποια είναι η σημειολογία με την οποία παρουσιάζονται τα επαγγέλματα (π.χ. λεξιλόγιο, 
εικόνες, θέση στο κείμενο κ.α.)

• Αν κάποια επαγγέλματα προβάλλονται περισσότερο ή λιγότερο μέσα από τα σχολικά 
βιβλία

• Αν τα επαγγέλματα που αναφέρονται παρουσιάζονται, όπως είναι στην πραγματικότητα
• Αν υπάρχουν και τι είδους αναφορές επαγγελμάτων για άτομα με αναπηρίες
• Αν υπάρχουν αναφορές για σύγχρονα επαγγέλματα εκτός από τα παραδοσιακά

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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4 Μέθοδος
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι επαγγελματικές αναφορές και εικόνες στα νέα βιβλία 

της Γλώσσας της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Αυτά αποτελούνται από τα εννέα τεύχη των Βιβλίων 
του Μαθητή και έξι τεύχη των Τετραδίων Εργασιών.

Αφού μελετήθηκαν όλα τα αναγνωστικά βιβλία των τριών αυτών τάξεων 
συμπεριλαμβανομένων και των τετραδίων εργασιών της κάθε τάξης, σημειώθηκε το κάθε 
επάγγελμα καθώς και την τάξη, το τεύχος και τη σελίδα που αυτό βρέθηκε. Ύστερα από 
προσεκτική ανάγνωση, κάθε επάγγελμα που βρέθηκε μελετήθηκε ως προς τα εξής:

• Θέση στο βιβλίο
• Διάκριση φύλου α. Αναφορά συγγραφέα β. Άσκηση στην πράξη
• Είδος εκπαίδευσης
• Χαρακτηριστικά επαγγέλματος
• Αξιολόγηση επαγγέλματος/επαγγελματία από συγγραφέα

Συγκεκριμένα, η θέση στο βιβλίο αναφέρεται στο, αν η αναφορά βρίσκεται σε κάποιο κείμενο 
ή σε άσκηση του βιβλίου και, ειδικότερα, αν το κείμενο είναι ένα από τα κεντρικά κείμενα της 
ενότητας ή ένα απλό κείμενο, ενώ αν βρίσκεται σε άσκηση, αναφέρεται το είδος της άσκησης 
(γραμματικής, λεξιλογίου, έκφρασης-έκθεσης, κατανόησης κειμένου κτλ.)

Σε κάθε επαγγελματική αναφορά μελετάται το φύλο και όπως συναντάται μέσα στο βιβλίο,
αλλά και ως προς το τι συμβαίνει στην πράξη. Το γένος της επαγγελματικής αναφοράς σύμφωνα με 
το συγγραφέα θα είναι αρσενικό (Α) αν το γένος που συναντάται είναι αρσενικό ή θηλυκό (Θ) αν 
το γένος που συναντάται είναι θηλυκό ή αρσενικό & θηλυκό (Α & Θ) αν δε διαχωρίζεται το φύλο, 
σύμφωνα πάντα με τον συγγραφέα/συγγραφείς. Όσον αφορά την άσκηση στην πράξη, το 
επάγγελμα θα χαρακτηρίζεται ανδρικό (Α) αν ασκείται από άνδρες ή γυναικείο (Γ) αν ασκείται από 
γυναίκες ή ανδρικό και γυναικείο (Α & Γ) αν ασκείται και από τα δυο φύλα.

Το είδος εκπαίδευσης συμπληρώνεται με πληροφορίες που έχουν σχέση με το είδος της 
εκπαίδευσης που απαιτείται για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα, οτιδήποτε έχει να κάνει με την 
εκπαίδευση γύρω από αυτό πχ. μαθήματα, σπουδές, σεμινάρια κτλ.

Τα χαρακτηριστικά επαγγέλματος μας δίνουν πληροφορίες για τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του 
επαγγέλματος όπου αυτά παρατηρούνται όπως αν ένα επάγγελμα είναι δύσκολο ή εύκολο/ αν 
υπάρχει ή όχι στις μέρες μας κ.α.

Στη στήλη με τα χαρακτηριστικά/ιδιότητες επαγγελματία δίνονται όλα τα στοιχεία που έχουν 
να κάνουν με τα χαρακτηριστικά του επαγγελματία, τι είναι αυτό που ουσιαστικά κάνει το άτομο 
που ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα ή ποιες είναι οι δεξιότητες/ιδιότητες που πρέπει να έχει για 
να το ασκήσει (π.χ. φτιάχνει παπούτσια/έχει πείσμα). Η στήλη αυτή είναι και η στήλη με τις 
περισσότερες πληροφορίες που παίρνουμε άμεσα από το κείμενο.

Η αξιολόγηση του επαγγέλματος/επαγγελματία από το συγγραφέα περιλαμβάνει κρίσεις του 
συγγραφέα για το επάγγελμα ή τον επαγγελματία που προκύπτουν από τα προηγούμενα στοιχεία 
είτε άμεσα είτε έμμεσα και μπορεί να είναι θετικές, όταν συνήθως ο επαγγελματίας ακολουθείται 
από επιθετικό προσδιορισμό που δηλώνει εύνοια ή από κάποιο ιδιαίτερα καλό χαρακτηριστικό (πχ 
διάσημος/βοηθάει τη χώρα του), αρνητικές, όταν από τον τρόπο που παρουσιάζονται τα υπόλοιπα 
στοιχεία της επαγγελματικής αναφοράς δίνεται μια αρνητική χροιά (πχ ενοχλεί τους πεζούς) ή 
ουδέτερες όταν οι πληροφορίες που συναντάμε μέσα στα βιβλία δε αφήνουν να φανεί κάποια 
αρέσκεια ή δυσαρέσκεια.

Κάθε επάγγελμα λοιπόν μελετάται ως προς αυτές τις διαστάσεις που αντιπροσωπεύουν οι 
παραπάνω στήλες, οι οποίες αποτελούν και τη βάση για κάθε περεταίρω ανάλυση και οι οποίες 
βρίσκονται στο παράρτημα αυτής της εργασίας.
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εκπαίδευση γύρω από αυτό πχ. μαθήματα, σπουδές, σεμινάρια κτλ.

Τα χαρακτηριστικά επαγγέλματος μας δίνουν πληροφορίες για τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του 
επαγγέλματος όπου αυτά παρατηρούνται όπως αν ένα επάγγελμα είναι δύσκολο ή εύκολο/ αν 
υπάρχει ή όχι στις μέρες μας κ.α.

Στη στήλη με τα χαρακτηριστικά/ιδιότητες επαγγελματία δίνονται όλα τα στοιχεία που έχουν 
να κάνουν με τα χαρακτηριστικά του επαγγελματία, τι είναι αυτό που ουσιαστικά κάνει το άτομο 
που ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα ή ποιες είναι οι δεξιότητες/ιδιότητες που πρέπει να έχει για 
να το ασκήσει (π.χ. φτιάχνει παπούτσια/έχει πείσμα). Η στήλη αυτή είναι και η στήλη με τις 
περισσότερες πληροφορίες που παίρνουμε άμεσα από το κείμενο.

Η αξιολόγηση του επαγγέλματος/επαγγελματία από το συγγραφέα περιλαμβάνει κρίσεις του 
συγγραφέα για το επάγγελμα ή τον επαγγελματία που προκύπτουν από τα προηγούμενα στοιχεία 
είτε άμεσα είτε έμμεσα και μπορεί να είναι θετικές, όταν συνήθως ο επαγγελματίας ακολουθείται 
από επιθετικό προσδιορισμό που δηλώνει εύνοια ή από κάποιο ιδιαίτερα καλό χαρακτηριστικό (πχ 
διάσημος/βοηθάει τη χώρα του), αρνητικές, όταν από τον τρόπο που παρουσιάζονται τα υπόλοιπα 
στοιχεία της επαγγελματικής αναφοράς δίνεται μια αρνητική χροιά (πχ ενοχλεί τους πεζούς) ή 
ουδέτερες όταν οι πληροφορίες που συναντάμε μέσα στα βιβλία δε αφήνουν να φανεί κάποια 
αρέσκεια ή δυσαρέσκεια.

Κάθε επάγγελμα λοιπόν μελετάται ως προς αυτές τις διαστάσεις που αντιπροσωπεύουν οι 
παραπάνω στήλες, οι οποίες αποτελούν και τη βάση για κάθε περεταίρω ανάλυση και οι οποίες 
βρίσκονται στο παράρτημα αυτής της εργασίας.
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Σύμφωνα με τις παραπάνω επαγγελματικές κατηγορίες δημιουργήθηκαν κατανομές 
απόλυτων (f) και σχετικών (rf) συχνοτήτων των επαγγελματικών αναφορών. Η ίδια διαδικασία 
ακολουθήθηκε και για τις επαγγελματικές εικόνες των σχολικών βιβλίων με τη μόνη διαφορά ότι 
στο αρχικό excel όπου παρουσιάζονται οι αρχικές στήλες με τις αυτούσιες πληροφορίες των 
εγχειριδίων λείπει η στήλη που αναφέρεται στην αξιολόγηση του επαγγέλματος/επαγγελματία από το 
συγγραφέα, πράγμα λογικό καθώς εδώ έχουμε να κάνουμε με εικόνες.

Ευρήματα

Α. Επαγγελματικές Αναφορές

Ύστερα από την ανάγνωση των βιβλίων και των τετραδίων εργασιών της Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ 
Δημοτικού, βρέθηκαν συνολικά 642 επαγγελματικές αναφορές οι οποίες κατανέμονται ανά τάξη ως 
εξής:

Κατανομή των 642 επαγγελματικών αναφορών του δείγματος ως προς την τάξη

Τάξη f rf
Δ΄ 223 34,74
Ε΄ 158 24,61
ΣΤ΄ 261 40,65
Σύνολο 642 100

34,74

24,61

40,65
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Στις αναλυτικές επαγγελματικές αναφορές πρώτος με μεγάλη διαφορά έρχεται ο δάσκαλος 
(f=41), δεύτερος ο συγγραφέας (f=23), τρίτος ο δημοσιογράφος (f=21) και πολύ κοντά είναι και ο 
ηθοποιός (f=20).

• Πρώτη θέση καταλαμβάνει η κατηγορία των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων (f=130)
• Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι έμποροι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες (f=73)
• Τρίτη θέση καταλαμβάνουν τα επαγγέλματα που αφορούν την εκπαίδευση (f=61)
• Τέταρτη έρχεται η κατηγορία των επαγγελμάτων που έχει σχέση με την παροχή υπηρεσιών 

(f=46)
• Στην πέμπτη θέση και πολύ κοντά με την προηγούμενη θέση βρίσκονται τα στρατιωτικά 

επαγγέλματα – σώματα ασφαλείας (f=45)
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• Ακολουθούν οι θετικές επιστήμες (f=42) και τα αγροτικά επαγγέλματα (f=35). Στη 
συνέχεια βρίσκονται τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τα ΜΜΕ και τη διαφήμιση 
(f=32).

• Την ένατη θέση καταλαμβάνουν τα αθλητικά επαγγέλματα (f=31) ενώ στις επόμενες δυο 
θέσεις βρίσκονται τα επαγγέλματα υγείας (f=26) και οι τεχνίτες, ειδικευμένοι εργάτες 
(f=25).

• Αμέσως μετά έχουμε τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την πολιτική (f=23) και 
ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (f=21).

• Στη δέκατη τέταρτη θέση βρίσκονται τα ναυτικά επαγγέλματα (f=16), ενώ στις επόμενες 
θέσεις συναντάμε τα εκκλησιαστικά (f=13) και τα τεχνικά επαγγέλματα (f=10).

• Οι θεωρητικές επιστήμες (f=9) βρίσκονται στη δέκατη έβδομη θέση, ενώ
• την τελευταία θέση μοιράζονται οι κοινωνικές-ανθρωπιστικές επιστήμες με τα νομικά 

επαγγέλματα (f=2) που μόλις αντιπροσωπεύονται.

Κατανομή των 642 επαγγελματικών αναφορών του δείγματος ως προς τη θέση τους στο βιβλίο

Θέση στο βιβλίο f rf
Σε κεντρικό 
κείμενο/ποίημα 178 27,73
Σε απλό κείμενο/ποίημα 100 15,58
Σε άσκηση / ακροστιχίδα/ 
σταυρόλεξο 364 56,70
Σύνολο 642 100

27,73

15,58

56,7
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Σε άσκηση / ακροστιχίδα/ σταυρόλεξο

Πάνω από τις μισές επαγγελματικές αναφορές βρίσκονται σε ασκήσεις (rf=56,70), ενώ το 
1/3 περίπου από αυτές συναντάται σε κεντρικά κείμενα ή ποιήματα

Κατανομή των 642 επαγγελματικών αναφορών του δείγματος ως προς τη διάκριση του φύλου κατά 
συγγραφέα

Γένος f rf
Αρσενικό 457 71,18
Θηλυκό 61 9,50
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• Ακολουθούν οι θετικές επιστήμες (f=42) και τα αγροτικά επαγγέλματα (f=35). Στη 
συνέχεια βρίσκονται τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τα ΜΜΕ και τη διαφήμιση 
(f=32).

• Την ένατη θέση καταλαμβάνουν τα αθλητικά επαγγέλματα (f=31) ενώ στις επόμενες δυο 
θέσεις βρίσκονται τα επαγγέλματα υγείας (f=26) και οι τεχνίτες, ειδικευμένοι εργάτες 
(f=25).

• Αμέσως μετά έχουμε τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την πολιτική (f=23) και 
ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (f=21).

• Στη δέκατη τέταρτη θέση βρίσκονται τα ναυτικά επαγγέλματα (f=16), ενώ στις επόμενες 
θέσεις συναντάμε τα εκκλησιαστικά (f=13) και τα τεχνικά επαγγέλματα (f=10).

• Οι θεωρητικές επιστήμες (f=9) βρίσκονται στη δέκατη έβδομη θέση, ενώ
• την τελευταία θέση μοιράζονται οι κοινωνικές-ανθρωπιστικές επιστήμες με τα νομικά 

επαγγέλματα (f=2) που μόλις αντιπροσωπεύονται.

Κατανομή των 642 επαγγελματικών αναφορών του δείγματος ως προς τη θέση τους στο βιβλίο

Θέση στο βιβλίο f rf
Σε κεντρικό 
κείμενο/ποίημα 178 27,73
Σε απλό κείμενο/ποίημα 100 15,58
Σε άσκηση / ακροστιχίδα/ 
σταυρόλεξο 364 56,70
Σύνολο 642 100

27,73

15,58
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Πάνω από τις μισές επαγγελματικές αναφορές βρίσκονται σε ασκήσεις (rf=56,70), ενώ το 
1/3 περίπου από αυτές συναντάται σε κεντρικά κείμενα ή ποιήματα

Κατανομή των 642 επαγγελματικών αναφορών του δείγματος ως προς τη διάκριση του φύλου κατά 
συγγραφέα

Γένος f rf
Αρσενικό 457 71,18
Θηλυκό 61 9,50
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Α & Θ 124 19,31
Σύνολο 642 100
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Ο λόγος των επαγγελματικών αναφορών σε αρσενικό γένος με τις αντίστοιχες σε θηλυκό γένος 
είναι 7 : 1

Κατανομή των 642 επαγγελματικών αναφορών του δείγματος ως προς τη διάκριση του φύλου 
– άσκηση στην πράξη

Επάγγελμα f rf
Ανδρικό 222 34,58
Γυναικείο 8 1,25
Α & Γ 412 64,17
Σύνολο 642 100

34,58

1,25

64,17
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Οι περισσότερες επαγγελματικές αναφορές έχουν σχέση με επαγγέλματα που ασκούνται και 
από τα δυο γένη (rf=64,17)

Οι επαγγελματικές αναφορές που παραπέμπουν σε ανδρικά επαγγέλματα είναι 30 φορές 
περισσότερες από αυτές που παραπέμπουν σε γυναικεία επαγγέλματα
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Κατανομή των 642 επαγγελματικών αναφορών του δείγματος ως προς την αξιολόγηση του 
συγγραφέα

Αξιολόγηση f rf
Θετική 94 14,64
Αρνητική 37 5,76
Ουδέτερη 511 79,60
Σύνολο 642 100

14,64
5,76

79,6
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Θετική Αρνητική Ουδέτερη

Η πλειοψηφία των αξιολογήσεων των επαγγελματικών αναφορών από το συγγραφέα είναι 
ουδέτερες (rf=79,60), ακολουθεί ένα 15% θετικές και ένα 6% αρνητικές

Το 70% περίπου των επαγγελματικών αναφορών είναι ακριβείς, ενώ στοιχεία ανακριβή 
παρουσιάζουν το 8% περίπου των επαγγελματικών αναφορών. Οι υπόλοιπες αξιολογούνται 
ως ουδέτερες

Το 6,37% των επαγγελματικών αναφορών αφορούν παραδοσιακά επαγγέλματα, που 
ορισμένα έχουν καταργηθεί , (f=41) με πιο συχνά αυτά του μυλωνά (f=6) και του νερουλά 
(f=5)

5 Συμπεράσματα
Μελετώντας τις θέσεις και αντιλήψεις για τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων και των 

επαγγελματιών που μπορεί να παρουσιάζουν τα βιβλία της Γλώσσας των τριών τελευταίων τάξεων 
του Δημοτικού, γίνεται παράλληλα και μια γενικότερη αξιολόγηση του περιεχομένου τους, αλλά 
και του τρόπου που αυτό παρουσιάζεται στους μαθητές. Βέβαια, η ανάλυση επικεντρώνεται 
περισσότερο σε ό,τι έχει σχέση με επαγγελματικές αναφορές και εικόνες, καθώς και στο γενικότερο 
κλίμα ή αίσθηση που αφήνει μια ενότητα ή ένα σύνολο επαγγελματικών αναφορών ανά τις 
ενότητες.

Διαφορές των βιβλίων μεταξύ των τάξεων
Όπως είδαμε, οι περισσότερες αναφορές σε επαγγέλματα βρέθηκαν στα βιβλία της ΣΤ΄ τάξης. 

Θα περίμενε ίσως κανείς οι αμέσως επόμενες σε συχνότητα αναφορές να βρίσκονται στα βιβλία της 
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Κατανομή των 642 επαγγελματικών αναφορών του δείγματος ως προς την αξιολόγηση του 
συγγραφέα
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Θετική 94 14,64
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Θετική Αρνητική Ουδέτερη

Η πλειοψηφία των αξιολογήσεων των επαγγελματικών αναφορών από το συγγραφέα είναι 
ουδέτερες (rf=79,60), ακολουθεί ένα 15% θετικές και ένα 6% αρνητικές

Το 70% περίπου των επαγγελματικών αναφορών είναι ακριβείς, ενώ στοιχεία ανακριβή 
παρουσιάζουν το 8% περίπου των επαγγελματικών αναφορών. Οι υπόλοιπες αξιολογούνται 
ως ουδέτερες

Το 6,37% των επαγγελματικών αναφορών αφορούν παραδοσιακά επαγγέλματα, που 
ορισμένα έχουν καταργηθεί , (f=41) με πιο συχνά αυτά του μυλωνά (f=6) και του νερουλά 
(f=5)

5 Συμπεράσματα
Μελετώντας τις θέσεις και αντιλήψεις για τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων και των 

επαγγελματιών που μπορεί να παρουσιάζουν τα βιβλία της Γλώσσας των τριών τελευταίων τάξεων 
του Δημοτικού, γίνεται παράλληλα και μια γενικότερη αξιολόγηση του περιεχομένου τους, αλλά 
και του τρόπου που αυτό παρουσιάζεται στους μαθητές. Βέβαια, η ανάλυση επικεντρώνεται 
περισσότερο σε ό,τι έχει σχέση με επαγγελματικές αναφορές και εικόνες, καθώς και στο γενικότερο 
κλίμα ή αίσθηση που αφήνει μια ενότητα ή ένα σύνολο επαγγελματικών αναφορών ανά τις 
ενότητες.

Διαφορές των βιβλίων μεταξύ των τάξεων
Όπως είδαμε, οι περισσότερες αναφορές σε επαγγέλματα βρέθηκαν στα βιβλία της ΣΤ΄ τάξης. 

Θα περίμενε ίσως κανείς οι αμέσως επόμενες σε συχνότητα αναφορές να βρίσκονται στα βιβλία της 

8

Ε΄ τάξης, παρόλα αυτά δεύτερα έρχονται τα βιβλία της Δ΄ τάξης. Τα βιβλία της Ε΄ τάξης 
παρουσιάζουν τις μικρότερες λιγότερες αναφορές και ως προς τις επαγγελματικές αναφορές, αλλά 
και ως προς τις επαγγελματικές εικόνες και μάλιστα περιέχουν περίπου τις μισές αναφορές σε 
σχέση με τα βιβλία της ΣΤ΄ τάξης και τις μισές περίπου εικόνες σε σχέση με τα βιβλία της Δ΄ 
τάξης. Είναι γεγονός ότι ο τρόπος παρουσίασης των θεμάτων στην Ε΄ τάξη φαίνεται να είναι πιο 
απλοϊκός σε σχέση με τις άλλες δυο, δίνοντας στους μαθητές λιγότερα ερεθίσματα για επεξεργασία. 
Ο τρόπος γραφής, αλλά και το περιεχόμενο των βιβλίων της Ε΄ τάξης φαίνεται να διακρίνεται από 
μια διαφορετική φιλοσοφία συγκριτικά με τα βιβλία των υπολοίπων τάξεων. Παρόμοια διαπίστωση 
παρατηρήθηκε και στην έρευνα του ΙΠΕΜ. Περισσότερη ανάλυση στο θέμα αυτό θα ήταν έξω από 
τα όρια της παρούσας εργασίας, αλλά είναι γεγονός ότι τα βιβλία της Ε΄ τάξης δείχνουν να 
υστερούν σε περιεχόμενο σε σχέση με τα βιβλία των άλλων δυο τάξεων. Οι περισσότερες 
επαγγελματικές εικόνες συναντώνται στη Δ΄ τάξη, αναμενόμενο λόγω της μικρότερης ηλικίας των 
παιδιών, πολύ κοντά όμως ακολουθεί και η ΣΤ΄ τάξη.

Προχωρώντας σε μια γενική εκτίμηση των βιβλίων της Γλώσσας μέσα στα πλαίσια της 
επαγγελματικής συμβουλευτικής, καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι τα βιβλία της Γλώσσας των 
τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, αν και είναι αρκετά προσαρμοσμένα στο «κλίμα» της 
εποχής και στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, δεν είναι απαλλαγμένα από παραλείψεις και 
στερεοτυπικές αντιλήψεις αναφορικά με χαρακτηριστικά διάφορων επαγγελμάτων και 
επαγγελματιών, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα αυτού του άτυπου 
επαγγελματικού προσανατολισμού. Θεωρούμε ότι δεν υπήρξε καμία συστηματική διάθεση 
συσχέτισης των επιλογών των κειμένων με οποιαδήποτε αρχή ούτε καν γνώρισμα της 
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. Τα βιβλία εμφανίζονται ασυνεπή ακόμα και ως προς την απλή 
πληροφόρηση βασικών στοιχείων και χαρακτηριστικών. Πρόθεση βέβαια αυτής της κριτικής, η 
οποία στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία, δεν είναι η απόρριψη των βιβλίων αλλά η βελτίωσή 
τους. 
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Μοντέρνος Πολιτισμός: θρησκευτική ελευθερία και θρησκευτική εκπαίδευση.

Χριστόφορος Ελ. Αρβανίτης
harvanitis@yahoo.gr

Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

Περίληψη
Η θρησκεία αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο επιδρά, προσδιορίζει και 

επιπροσδιορίζεται σημαντικά από τον πολιτισμό που την παράγει. Στόχος, επομένως, στο 
μοντέρνο πολιτισμικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι ο επαναπροσδιορισμός της παρουσία της 
κατά τους όρους της ατομικής ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανεκτικότητας του 
διαφορετικού και του αλληλοσεβασμού, της ανεξιθρησκείας και της συνύπαρξης του 
πολυπολιτισμικού και πολυταυτοτικού μοντέλου. Το κράτος, ως θεσμικός φορέας που οφείλει να 
ορίζει την έλλογη οργάνωση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και να προστατεύει ως 
εγγυητής τις ελευθερίες και τα δικαιώματα του μοντέρνου ανθρώπου υποχρεούται πολιτικά μέσω 
της κεντρικά ελεγχόμενης γνώσης που παρέχει να επαναπροσεγγίσει και να διαμορφώσει το 
πλαίσιο εκείνο που θα ορίζει επακριβώς την υποχρεωτικότητα της θρησκευτικής εκπαίδευσης ως 
εκπαίδευσης και αγωγής με περιεχόμενο αυστηρά γνωσιοκεντρικό και διαθρησκευτικό. Το άρθρο 
αυτό επιθυμεί να συμβάλλει στο διάλογο για τη συνύπαρξη του μοντέρνου και του θρησκευτικού.

1 Εισαγωγικά
Στην κοινωνιολογική ανάλυση η θρησκεία αποτελεί κοινωνική κατασκευή. (Crawford,

2004). Αυτός ο προσδιορισμός  από μόνος του εγείρει πολλαπλά ερμηνευτικά προβλήματα τα 
οποία αναδεικνύουν πλήθος άλλων ζητημάτων προς διερεύνηση και αναζήτηση. (Γιούλτσης, 
2007). Θα προτιμούσα λοιπόν εξ αρχής να προσδιορίσω τις πολλαπλές εκφάνσεις του 
θρησκευτικού ως προϊόντα και παράγωγα των επιμέρους ανθρωπίνων πολιτισμών. Από αυτό τον 
προσδιορισμό, και λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες και τα όρια που τίθονται για τον καθορισμό 
ή μη ενός φαινομένου ως κοινωνικού φαινομένου, οι θρησκείες συγκαταλέγονται στην 
ερευνητική, αναλυτική και ερμηνευτική προσέγγιση του κοινωνικού φαινομένου. (Γιούλτσης, 
2007). Εμπράκτως και παρά το παράλληλο γεγονός της εξέλιξης και των υπολοίπων παραγόντων
των πολιτισμών που πιθανόν βρίσκονται στον αντίποδα των θρησκευτικών αφετηριών, κυρίως 
της επιστήμης και της τεχνολογίας, η θρησκεία παραμένει ενεργό πολιτισμικό στοιχείο, 
επιδεικνύοντας τη δυναμική της κυρίως μέσα από τις ιδιαίτερες συλλογικότητες που συγκροτεί, 
π.χ τις εκκλησίες. Η θεώρηση ότι η θρησκεία θα υποχωρήσει ως κοινωνικό και ιστορικό 
φαινόμενο υπό το βάρος της εξαφάνισης των παραδοσιακών κοινωνιών διαψεύσθηκαν 
ποικιλοτρόπως, καθώς το θρησκευτικό φαινόμενο συνεχίζει να επιδρά, αλλά και να επηρεάζεται, 
θετικά ή αρνητικά, να συνθέτει, να συγκρούεται, να επανασυνθέτει και να επανασυντίθεται. 
(Σταυριανός, 2007. Crawford, 2004.).

2 Θρησκεία και Πολιτισμός
Ο ερευνητής που εξετάζει μεθοδικά το θρησκευτικό φαινόμενο ως προϊόν του ανθρώπινου 

πολιτισμού αναφορικά στη σχέση του με το θείο και εφόσον κατορθώσει και υπερβεί τα περί του 
«οπίου του λαού», τα περί ψευδών συνειδήσεων και τα περί αντεστραμμένων κατανοήσεων της 
μαρξιστικής υπαρξιακής αντιφατικότητας ((Γιούλτση, 1984∙ Μακρής, 1983) δεν μπορεί παρά να 
συμφωνήσει στο γεγονός ότι η θρησκεία αποτελεί υπαρκτό γεγονός, αποτελεί μια 
πραγματικότητα (σύμφωνα με τον Durkheim), η οποία μπορεί να προσδιορίζεται και να 
επαναπροσδιορίζεται συνεχώς από σύμβολα και αξίες που εκφράζουν συγκεκριμένες 
πολιτισμικές συλλογικότητες και ενεργούν συλλογικές πολιτισμικές δράσεις. Αυτό και μόνο την 
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καθιστά γεγονός με διττή κατεύθυνση στον ενεργό ρόλο της εντός του πολιτισμού. Είτε 
υποβοηθώντας θετικά και σε σημαντικό βαθμό την κοινωνική πολιτισμική εξελικτική είτε 
ενεργώντας αρνητικά, υποβοηθώντας τα στοιχεία εκείνα που αγωνίζονται, για τη διατήρηση των 
κεκτημένων, αντιστεκόμενα στην εξελικτική δυναμική των πολιτισμών. (Πέτρου, 2005/2).

Βασικό δομικό στοιχείο για την επιλογή μιας θετικής ή αρνητικής παρουσίας του 
θρησκευτικού σε έναν πολιτισμό αποτελεί για το φαινόμενο η ύπαρξη της ιεραρχίας σε θεσμικό 
επίπεδο. Παρότι οι θρησκείες αποτελούν πολιτισμικά μεγέθη, τα οποία αλληλοτροφοδοτούνται 
ενταγμένα σε ποικίλα πολιτισμικά μεγέθη, έχοντας την ευελιξία της προσαρμογής σε νέα 
δεδομένα, προβάλλοντας συνεχώς τις ιδέες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και 
αδελφωσύνης, εντούτοις σε θεσμικό επίπεδο, όπου εκεί η πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό δεν 
θεωρείται ως ελεύθερη πράξη, αλλά πράξη διαμεσολάβησης, δομείται μια αυστηρή ιεραρχία η 
οποία αναλαμβάνει να καθορίσει συγκεκριμένους ρόλους και συγκεκριμένες πράξεις και να 
θεσμοθετήσει συγκεκριμένες διακρίσεις.(Gibelini, 2002).

Στον χριστιανισμό, οι δομές, οι οποίες αναλαμβάνουν τη θεσμικότητα της διαμεσολάβησης 
είναι οι εκκλησίες, οι οποίες ενδομούν ως κυρίαρχη διάκριση στο εσωτερικό τους τη διάκριση 
ανάμεσα σε κλήρο και λαό. Ουσιαστικά, για την κοινωνιολογική ανάλυση, οι εκκλησίες 
αποτελούν ιεραρχικές δομές, οι οποίες χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές από στοιχεία 
συντηρητισμού και διατήρησης κεκτημένων, κυρίως εξουσιαστικών, και τα οποία ενώ σε μια 
προηγούμενη ιστορική φάση αποτελούσαν προσαρμογή σε μια νέα κατάσταση, σήμερα 
αρνούνται την εξελικτική τους αναμόρφωση και προσαρμογή στο μοντέρνο. Πρόκειται για μια 
εγγενής αντίφαση που μετατρέπει την εκκλησία σε πολιτική ομάδα διεκδίκησης εξουσίας, 
οδηγώντας την ιδια σε κανονιστικό εγκλωβισμό με παραγωγή ρόλων σε υποκείμενα και πρόσωπα 
που δεν καθορίζουν μόνο τον τρόπο σωτηρίας, αλλά και παράγουν προϊόντα σωτηρίας. 

Αυτή η μετατροπή μιας εκκλησίας σε πολιτική ομάδα διεκδίκησης εξουσιών, έχοντας 
πρόσωπα, ρόλους, νόρμες, θεσμούς, ομάδες και κανόνες επιδιώκει την κατοχή ενός 
συγκεκριμένου χώρου δράσης. (Πέτρου, 2005/1). Αυτή δράση αν ενεργείται υπό τις γενικές 
αρχές που θέτουν οι αξίες της συνύπαρξης, της αμοιβαιότητας, της κατανόησης, της 
ανεκτικότητας, της αλληλοπεριχώρησης, της διαδραστικότητας, του αλληλοσεβασμού, της 
αλληλεγγύης, της συναδέλφωσης, τότε μπορεί να υπερβεί τους περιορισμούς που θέτει η πολιτική 
διάσταση και να μετατραπεί σε χώρο ενεργούς ελευθερίας για τον άνθρωπο. Αν ενεργείται 
εκφράζοντας διεκδικήσεις ιδιοτελών συμφερόντων, προστατευτισμού κεκτημένων του 
παρελθόντος, εμμονών σε αξιακά μοντέλα υποβάθμισης του ατόμου και τάσεων ελέγχου των 
συνειδήσεων, τότε από χώρος ελευθερίας μεταβάλλεται σε χώρο σύγκρουσης είτε με αντιπάλους 
που προέρχονται και κινούνται στον ίδιο με αυτήν χώρο είτε με αντιπάλους που προέρχονται από 
το χώρο της πολιτικής διεκδίκησης της εξουσίας. (Gibellini, 2002).

Στο δεύτερο αυτό χώρο της πολιτικής διεκδίκησης της εξουσίας η σύγκρουση είναι είτε 
ουσιαστική και ρεαλιστική, καθώς η πολιτική εξουσία δεν ανέχεται άλλα παράλληλα 
ενεργούμενα, είτε ως άτομα είτε ως θεσμοί (χαρακτηριστικά παραδείγματα εν αφθονία στις 
σχέσεις χριστιανισμού και αυτοκρατορίας), είτε φαινομενική ως εργαλείο αναμέτρησης 
δυνάμεων επιρροής σε κοινωνικό επίπεδο. (Λίποβατς κ.ά, 2002). Στη φαινομενική εκδοχή πολλές 
φορές η «σύγκρουση» οδηγείται, όταν το ισοζύγιο είναι σε ισορροπία, σε μοντέλα 
αλληλοπεριχωρήσεων με την πολιτική εξουσία να επιζητεί  νομιμοποίηση μέσω της εκκλησίας 
(το μοντέλο του παποκαισαρισμού) και η εκκλησία να επιζητεί την προστασία του κράτους είτε 
μέσω διακηρύξεων περί επισήμου θρησκεύματος είτε μέσω σύμπλευσης εξουσιών για κοινούς 
στόχους και σκοπούς. Η θεσμική άλλωστε επιβολή της αρχής του «Cujus regio, ejus religio»
υπήρξε επί αιώνων η κυρίαρχη έκφραση της συμπόρευσης κράτους-πολιτικής με τη θρησκεία ως 
κυρίαρχων θεσμών. (Καραμούζης, 2007). Όλως ιδιαίτερη περίπτωση, η περίπτωση των σχέσων 
κατά τη βυζαντινή αυτοκρατορία όπου στο πρόσωπο του αυτοκράτορα συνυπάρχουν η πολιτική 
εξουσία ως ελέω Θεού μοναρχία αλλά και η εκκλησιαστική εξουσία καθώς θεωρείται ότι ο 
αυτοκράτορας αποτελεί πρόβλησις του Θεού επί της γής. (Αρβανίτης, 2008).
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υποβοηθώντας θετικά και σε σημαντικό βαθμό την κοινωνική πολιτισμική εξελικτική είτε 
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Το ερώτημα επομένως για το ζήτημα των σχέσεων κράτους-θρησκείας είναι ερώτημα που
το μοντέρνο αναζητεί να επαναπροσδιορίσει εντός των ορίων μιας επιδιωκόμενης ή μη 
πολιτισμικής συνύπαρξης. (Πέτρου, 2005/1). Ουσιαστικά η πρώτη απόπειρα προσδιορισμού των 
ορίων γίνεται σε ρεαλιστικό επίπεδο από τη νεωτερικότητα και το Διαφωτισμό στην εκδοχή της 
από τη φιλελεύθερη διανόηση, καθώς η μονοδιάστατη ερμηνεία της μαρξιστικής 
επιφαινομενικότητας οδηγούσε την κατανόηση στο αδιέξοδο της ιδιότροπης αντιφατικότητας που 
η ίδια εμπεριέχει στην προσπάθεια ανάλυσής της. (Locke,1998). Το «σκέπτομαι άρα υπάρχω» 
αποκλείει την γνωσιοκεντρική «αποκάλυψη» του Θεού, και τα όρια του «ορθού λόγου» είναι 
αναγκαία για να δεί κάποιος που βρίσκονται τα όρια της πίστης, τα οποία ουσιαστικά 
επιφραγίζουν το διαχωρισμό, αλλά και τα οποία επιτρέπουν στη θρησκεία, σε μια δεύτερη 
ανάγνωση να ορίσει την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου να θρησκεύει ή να μη θρησκεύει. 
(Ουλής, 2007). Να ορίζει δηλ την ύπαρξή του ελεύθερα εντός ενός πλαισίου ενθεϊας ή αθεϊας.

Αυτό οδηγεί αυτονόητα στον απεγκλωβισμό της πίστης από την ασφικτική καταπίεση του 
«cujus regio, ejus religio» του Joachim Stephani, της κρατικής δηλ επιβολής μιας και μόνο 
θρησκευτικής ηγεμονικής εκδοχής ή αν αλλάξουμε το υποκείμενο του παραδείγματος, στον 
απεγκλωβισμό του κράτους από το παίγχνιο των ρόλων εξουσίας με τη θρησκεία. Αυτός ο 
απεγκλωβισμός ορίζει πλέον ως βασικό του συστατικό τη θρησκευτική ελευθερία, τη 
θρησκευτική ουδετερότητα, τη θρησκευτική ανεκτικότητα και την ανεξιθρησκεία. (Αγουρίδης, 
1998). Αυτά δηλ., τα οποία θεωρούνται αυτονόητα συστατικά για μια αντίληψη κράτους που 
αυτοπεριορίζεται στην έλλογη οργάνωση των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, θεωρεί τον εαυτό 
του εγγυητή των ελευθεριών και των δικαιωμάτων και δεν εγκλωβίζεται στο παίγχνιο της ταξικής 
σύγκρουσης συμφερόντων για την κατοχή των μέσων παραγωγής.

3 Η θρησκευτική ελευθερία ως αίτημα του μοντέρνου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του αιτήματος της θρησκευτικής ελευθερίας 

αποτελεί η μελέτη του πολιτισμικού περιβάλλοντος εντός του οποίου διαμορφώνεται ένα τέτοιο 
αίτημα. Αυτή η προϋπόθεση λειτουργεί αποκαλυπτικά όσον αφορά στη δυναμική και δυνητική 
αναγκαιότητα του σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία γιαυτό και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
κατάδειξη των αφετηριών που θεμελίωσαν ένα τέτοιο αίτημα ως αίτημα της νεωτερικής 
περιόδου. Το πολιτισμκό, λοιπόν,  περιβάλλον που γέννησε   τη νεωτερικότητα γέννησε και το 
αίτημα της θρησκευτικής ελευθερίας, το οποίο στη συνέχεια υπό το πρίσμα της 
πολυπολιτισμικότητας έλαβε νέες διαστάσεις και απαιτήσεις.

Πιο αναλυτικά. Η πρώιμη νεωτερική σκέψη (17ος–αρχές του 18ου) χαρακτηρίζεται κυρίως 
από τα φαινόμενα 1ον. της ανάπτυξης των φυσικών επιστημών που μεταβάλουν το κυρίαρχο 
κοσμοείδωλο και την κυρίαρχη ηθική θεωρία, 2ον. της παρακμής των θρησκευτικών 
προκαταλήψεων και των δεισιδαιμονιών και 3ον. της αποδοχής μιας νέας πραγματικότητας, η 
οποία χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη του εμπορίου και τις συνέπειές του στους νέους 
οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς. 

Βασική, και θεμελιώδη συνέπεια αυτών των νέων δεδομένων, η πεποίθηση ότι δεν 
αναγνωρίζεται πλέον κανένας φορέας εξουσίας και αυθεντίας ως υποκείμενο της γνώσης και της 
θέλησης του κοινού αγαθού, αντίληψη που είχε καθιερωθεί κατά τον Μεσαίωνα και συνέχισε να 
υφίσταται κατα τη σχολαστική περίοδο, αναφερόμενη κυρίως στις αντιλήψεις περί Θεού και της 
προβολής του επί της γής, της απόλυτης μοναρχίας. Αυτά οδηγούν σε μια δυναμική αναβάθμιση 
του ανθρωπίνου ορθού λόγου και παράλληλη αμφισβητούν την άποψη περί της βούλησης του 
Θεού και την εξ αυτού δοθείσα κοσμική εξουσία, δημιουργώντας περαιτέρω, επί πλέον αφετηρίες 
αιτημάτων, εντός του πολιτισμικού status. Εξ αυτών και το αίτημα της θρησκευτικής ελευθερίας.

Στις παρελθοντικές προνεωτερικές κοινωνίες ο σημαντικότερος παράγοντας για τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας ήταν οι θρησκείες. Καθώς όμως, η ταυτότητα εμπλέκεται ή 
εμπεριέχει επιδράσεις από συλλογικότητες (π.χ εθνικές), οι οποίες επανατοποθετούνται διαρκώς 
στο πολιτισμικό γίγνεσθαι, μέσα από αλληλεπιδράσεις και διαδράσεις, επαναπροσδιορίζεται και 
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επιπροσδιορίζεται, προσδίδοντας στο υποκείμενο νεότερα χαρακτηριστικά, τα οποία παίζουν 
σημαντικούς ρόλους στις δράσεις που αυτό αναλαμβάνει. (Πέτρου, Ι. 2007).Στην μετέπειτα 
πορεία προς τις σύγχρονες ανοικτές κοινωνίες, (Popper, 1982) όπου καταργούνται οι φοβικές 
περιχαρακώσεις, ο άνθρωπος είναι οντότητα πολυπολιτισμική  και πολυταυτοτική.  Με βάση 
αυτά ο καθορισμός της ιδιαιτερότητάς του δεν είναι μονοδιάστατος ή μονοσήμαντος, αλλά 
αξιακά πολυδιάστατος και πολυσήμαντος. Ορίζει και προσδιορίζει τον εαυτό του μέσα από τα 
στοιχεία της γλώσσας, του έθνους, της  φυλής, της οικογένειας, του τόπου καταγωγής, της 
ιστορίας, της σεξουαλικότητας, της πολιτικής, της θρησκείας κ.λ.π.(Cohn-Bendit, 2012). Την ίδια 
διεργασία κάνει όταν ετεροπροσδιορίσει και τον άλλο ως πρόσωπο όμοιο ή διαφορετικό από 
αυτόν. Στα βασικά στοιχεία αυτού του πολυταυτοτικού προσδιορισμού  συγκαταλέγει στις  
περισσότερες  των περιπτώσεων και την αξία της θρησκευτικής επιλογής.  Αυτονόητα λοιπόν το 
αίτημα προέρχεται από ομάδες ή άτομα τα οποία αισθάνονται καταπίεση και αδυναμία ελεύθερης 
έκφρασης των θρησκευτικών τους αξιών και πεποιθήσεων. Υποκείμενα αυτής της καταπίεσης 
μπορούν να θεωρηθούν: 1ον το πολιτισμικό περιβάλλον, το οποίο αποδέχεται πλειονοτικά και 
επιβάλλει κυριαρχικά μια συγκεκριμένη αλήθεια ή αυθεντία και 2ον ένα οποιοδήποτε δόγμα ή μια 
οποιαδήποτε πίστη, η οποία  χαρακτηρίζεται ως επίσημη θρησκεία, διεκδικώντας  την  
αποκλειστική  χρήση του φαινομένου και επιβάλοντας τη μονότροπη προσέγγισή του. Και στις 
δύο περιπτώσεις κάθε άλλη πίστη ή δοξασία αποδοκιμάζεται και περιθωριοποιείται.

Σε αντίθεση όμως με αυτά, το μοντέλο του έθνους-κράτους που καλλιεργήθηκε έντονα 
κατά τη νεωτερικότητα οδήγησε στη δημιουργία των εθνοθρησκευτικών ταυτόσημων 
ταυτοτήτων. Σε ό,τι δε μας αφορά, οδήγησε στην αυτονόμηση της ελλαδικής Εκκλησίας από το 
Πρωτόθρονο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την πρόσδεση της εθνικής πλέον Εκκλησίας στο 
ιδεολογικό επιστέγασμα του έθνους-κράτους, ικανοποιώντας πλήρως τον ιδεολογικό πυρήνα του 
κοραησμού. Αντιθέτως, το Πρωτόθρονο Οικουμενικό Πατριαρχείο με τη Σύνοδο του 1872 
καταδίκασε τον εθνοφυλετισμό, και την προοπτική της ύπαρξης εθνικών εκκλησιών, θέτοντας  
την εκκλησία στην προοπτική μιας πιο ανοικτής πρόσληψης του διαφορετικού. Είναι 
χαρακτηριστική η περίπτωση του Ευγένιου Βούλγαρη και του Σχεδιάσματος περί Ανεξιθρησκείας 
ήτοι της ανοχής των ετεροθρήσκων στο οποίο υποστηρίζει ότι η ανοχή απέναντι στην ετεροδοξία 
είναι ο μόνος λογικός τρόπος αντιμετώπισής της. Όσο δε αφορά στην ταύτιση έθνους-θρησκείας 
παραπέμπω στον Παύλο Καλλιγά, ο οποίος, για να απαντήσει στον καινοφανή όρο 
«ελληνοχριστιανικός πολιτισμός» του Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου, γράφει ότι: «ποτέ το έθνος το 
ελληνικόν δεν ανέμιξε θρησκείαν και πολιτείαν». (Ζαμπέτα, 2003)

Επομένως, το αίτημα για θρησκευτική ελευθερία και η εν συνεχεία αποδοχή του έρχεται να 
επικυρώσει στο άτομο ή στην συλλογικότητα στην οποία εντάσσεται το άτομο, σύμφωνα με τις 
αντιλήψεις του, το δικαίωμα να διαμορφώνει ελεύθερα τη στάση του και τις σχέσεις του, έναντι 
της οποιασδήποτε αυθεντίας που επιδιώκει να οριοθετήσει τη σκέψη του και την πρακτική του.
(Wellmer, 2001). Σε αυτόν τον σχεδιασμό, το ζήτημα των σχέσεων ελευθερίας και θρησκείας, η 
θεμελιώδη προσέγγιση και το κεντρικό σημείο αναφοράς  οριοθετούνται πάνω σε δύο βασικές 
παραμέτρους. 1ον Αυτή της θρησκευτικής ελευθερίας και 2ον της ελευθερίας της σκέψης. Η 
θεμελίωση αυτών των δύο παραμέτρων έγκειται στο γεγονός ότι σε αυτήν την κριτική θεώρηση 
και προσέγγιση η θρησκεία δεν αποτελεί μέρος της ιδεολογίας, επιφαινομενικά κατανοουμένη ως 
νόθα συνείδηση, (Marx, 2009), αλλά ως ένα υπαρκτό κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο εκφράζεται 
και εδράζεται μέσα στους κοινωνικούς θεσμούς και επηρεάζει δυναμικά, μέσα από τα εργαλεία 
που διαθέτει, τον ανθρώπινο πολιτισμό.(Locke, 1998).

4 Η θρησκευτική παιδεία. 
Προαναφέρθηκε ότι το κράτος οφείλει να ορίζει την έλλογη οργάνωση των σχέσεων μεταξύ 

των ανθρώπων και οφείλει να είναι ο εγγυητής των ελευθεριών και των δικαιωμάτων του 
μοντέρνου ανθρώπου. Στα σύγχρονα δημοκρατικώς ενεργούντα κράτη, αυτές οι αξίες
διασφαλίζουν το πλαίσιο λειτουργίας που ορίζει ή που επιθυμεί η ανοικτή κοινωνία. Σε αυτό το 
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επιπροσδιορίζεται, προσδίδοντας στο υποκείμενο νεότερα χαρακτηριστικά, τα οποία παίζουν 
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αυτά ο καθορισμός της ιδιαιτερότητάς του δεν είναι μονοδιάστατος ή μονοσήμαντος, αλλά 
αξιακά πολυδιάστατος και πολυσήμαντος. Ορίζει και προσδιορίζει τον εαυτό του μέσα από τα 
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πλαίσιο λοιπόν οφείλει να  κινηθεί ένα σύγχρονο κράτος που επιθυμεί να παρέχει, μέσω της 
θεσμοθετημένης εκπαίδευσης μια πλήρη γνωσιοκεντρική και ουδέτερη θρησκευτική παιδεία.
(Debray, 2004).

Πιο αναλυτικά. Η νεωτερικότητα γεννά δύο μοντέλα εκπαίδευσης. Το ένα έχει να κάνει με 
την αντίληψη που αποδέχεται την κεντρική οργάνωση και παρέμβαση του κράτους σε όλα τα 
θέματα που διέπουν τις σχέσεις του κράτους με τον πολίτη, αλλά και τη σχέση των ανθρώπων με 
τους συνανθρώπους τους, υποκαθιστώντας αξίες όπως αυτές της ελευθερίας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης με οργανωμένες θεσμικές κρατικές παρεμβάσεις. Το άλλο, το οποίο καλλιεργήθηκε, 
εφαρμόσθηκε και εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, αποδέχεται την υποβοηθούμενη εκπαιδευτική 
αυτοοργάνωση της γνώσης από το άτομο. Ο πολίτης στο πλαίσιο των ελεύθερων επιλογών του,
επιλέγει για το αν θα ακολουθήσει κρατικής κεντρικής παρέμβασης παιδεία, κατά τον τρόπο που 
αυτή παρέχεται στην Ευρώπη ή θα επιλέξει ελεύθερα, το είδος και το περιεχόμενο των γνώσεων 
που επιθυμεί, είτε μέσα από μια σειρά κατ’οίκον μαθημάτων είτε μέσα από επιλογή σχολείων με 
κατεύθυνση που να τον ικανοποιεί. Στο ευρωπαϊκό μοντέλο, το κράτος αποφασίζει το τι γνώσεις 
οφείλει να έχει ο πολίτης, ενώ στο αμερικανικό μοντέλο, στη δεύτερη εκδοχή του, το άτομο 
επιλέγει το τι γνώσεις θέλει να έχει. Το ευρωπαϊκό μοντέλο διακατέχεται από έντονο 
παρεμβατισμό και κινείται σε μια μορφή εκπαίδευσης που εκτοπίζει, μέσω της βούλησης για 
κυριαρχία του ορθού λόγου, το θρησκευτικό μάθημα με συνέπεια να  θεωρεί το μάθημα της 
θρησκευτικής εκπαίδευσης ως μάθημα εκκλησιαστικού ομολογιακού κατηχητισμού. 

Επομένως, το μάθημα της θρησκευτικής αγωγής είτε ως ομολογιακό μάθημα κατηχητικής  
μονομέρειας είτε ως μάθημα θρησκευτικής αγωγής με πολιτισμική κατεύθυνση, αυτό δηλ που 
προτείνεται σήμερα από θεολόγους επιστήμονες και μελετητές (Καιρός, 2010), θα πρέπει να 
εξελιχθεί σταδιακά σε ένα μάθημα προσέγγισης του θρησκευτικού με αυστηρώς πολυπολιτισμική 
θρησκειολογική και επιστημονική μορφή. Αυτό θα διασφαλίσει τη  γνωσιοκεντρικότητά του και 
την υποχρεωτικότητά του, αλλά και  θα επιτρέψει το πέρασμα από το μονοδιάστατο ομολογισμό,
σε μια ισχυρή και ενδιαφέρουσα για τους μαθητές πολυδιάστατη κατάθεση επιστημονικής 
καταγραφής του πολυπολιτισμικού θρησκευτικού φαινομένου. 

Καταυτό τον τρόπο άλλωστε η θρησκευτική εκπαίδευση διατηρείται, αλλάζοντας μορφή 
και περιεχόμενο σε όλα τα νέα ευρωπαϊκά κράτη με μοναδική ίσως εξαίρεση την περίπτωση της 
Γαλλίας. (Ζαμπέτα, 2003). Αργά, αλλά σταθερά, η Ευρώπη «ακούει» την Αμερική και ενσκύπτει 
με περισσότερη προσοχή στο έργο του Tocqueville για τη Δημοκρατία στην Αμερική, 
αποδεχόμενη το γεγονός ότι η θρησκεία δύναται να αποτελεί στοιχείο και εργαλείο κοινωνικής 
συνοχής και αφετηρία συνύπαρξης.

Η αναζητούμενη πρόταση δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη και μονόπλευρη από τη θέση 
του κράτους ούτε και μπορεί βεβαίως να είναι φαντασιακή, κατά τη μαρξιστική καταγγελία της 
θρησκείας ως θεσμού που αναπαράγει υφιστάμενες κοινωνικές ιεραρχίες. (Marx, 2009).
Άλλωστε, για τους λόγους αυτούς, η ίδια η θρησκεία, έστω και αργά, κυρίως μετά το Β 
Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισε να αναμορφώνει το πλαίσιο της παρέμβασής της είτε αποδεχόμενη 
νέες αντιλήψεις είτε ανοίγοντας διαλόγους και διαύλους επικοινωνίας με το νεωτερικό άνθρωπο. 
Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία εγκατέλειψε την ιησουίτικη πειθαρχία της αυστηρής εκπαίδευσης 
εντός του ratio studiorum και ο Προτεσταντισμός εγκατέλειψε τον λουθηρανικό «κατηχητισμό» 
της ορθής πίστης, κατανοώντας ότι η εκκλησία δεν αποτελεί πλέον τον αποκλειστικό φορέα 
παροχής εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι οι Εκκλησίες αποδέχθηκαν το γεγονός της 
εκκοσμίκευσης στην εκπαίδευση, θεωρώντας ότι το κράτος είναι πλέον εκείνο, το οποίο αποτελεί 
τον εγγυητή της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ακόμη και αν αυτό συντελείται με βάση την πολιτική 
ιδεολογία και όχι την εκκλησιαστική ταυτότητα. Επομένως, και αυτό είναι το μεγάλο κρατούμενο 
για τον κεντρικά σχεδιαζόμενο εκπαιδευτικό παρεμβατισμό, το κράτος παρέχει εκπαίδευση που 
ως στόχο έχει να διαμορφώσει τους επιθυμητούς, ως προς αυτό, πολίτες, αδιαφορώντας πλέον για 
την θρησκευτική τους ταυτότητα, αλλά έχοντας ενδιαφέρον για το θρησκευτικό τους 
εγγραματισμό.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Εδώ, όμως, υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Ο κεντρικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός δεν 
απέκλεισε παντελώς την θρησκευτική αγωγή, αλλά διαμόρφωσε, εκεί που αντιλαμβάνεται με 
σοβαρότητα τις πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις του θρησκευτικού, φόρμες που 
επιτρέπουν την συνεχή παρουσία του. Είτε επέλεξε την θρησκειολογική ουδετερότητα, 
παρέχοντας ένα αποκλειστικά γνωσιοκεντρικό μάθημα είτε επέλεξε τη δυνατότητα παροχής 
ομολογιακής κατηχητικής εκπαίδευσης, επανατοποθετώντας την εκκλησία στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Ετσι σε πολλές περιπτώσεις σένα σχολείο όπου στο σώμα των μαθητών 
συνυπάρχουν διαφορετικές θρησκείες ή διαφορετικές ομολογίες την θρησκευτική εκπαίδευση 
αναλαμβάνει είτε η κάθε θρησκεία είτε η κάθε ομολογία.

Όμως παρόλα αυτά, στα καθ’ημάς, το ελληνικό κράτος βρίσκεται στη δίνη της 
αντιφατικότητας, καθώς, στο υφιστάμενο πλαίσιο της κατηχητικής και ομολογιακής αντίληψης 
που το διακατέχει για το μάθημα των Θρησκευτικών και ενώ υποστηρίζει και ενισχύει 
μονομερώς (με ελάχιστες εξαιρέσεις για μουσουλμάνους και ρωμαιοκαθολικούς) το ορθόδοξο 
δόγμα, αντιφάσκει και αυτοαναιρείται αποστέλλοντας εγκυκλίους για δυνατότητες απαλλαγών 
από το θρησκευτικό μάθημα, δημιουργώντας ακόμη περισσότερα προβλήματα, καθώς επιλέγει 
έναν τρόπο προσέγγισης εμφανώς  αντιεπιστημονικό και ανεύθυνο. (Στριλιγκάς, 2013). Η 
επιλογή απαλλαγής, που κατατίθεται δήθεν ως προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ως 
επιλογή συνείδησης, ουδόλως εξυπηρετεί το ζήτημα της θρησκευτικής αγωγής, καθώς ως 
πρακτική, οδηγεί, αυτόν που το επιλέγει, σε ολιστική απαλλαγή από τη θρησκευτική αγωγή. Το 
αντιφατικό έως και τραγελαφικό αποκαλύπτεται  στην πρακτική εφαρμογή αυτού του 
δικαιώματος, καθώς, ακόμη και μαθητές που θρησκεύουν, κάνοντας χρήση του δικαιώματος
απαλλαγής, απαλλάσονται πρωτίστως από την υποχρέωση παρακολούθησης ενός υποχρεωτικού 
μαθήματος (γεγονός που εγείρει βεβαίως προβλήματα ισονομίας) και δευτερευόντως 
απαλλάσονται από τη διδασκαλία ενός μαθήματος που πιθανόν δεν συμφωνούν με τον τρόπο που 
ορίζει το Π.Ι ή η ιστορικά διαμορφωμένη θρησκευτική πλειονότητα ή που δεν συμφωνούν με τον 
τρόπο που το μάθημα διδάσκεται από το διδάσκοντα. (Κετικίδης,  2011).

Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης της θρησκευτικής αγωγής από το κράτος είναι 
κοντόφθαλμος και αντιεπιστημονικός και μάλιστα προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον έναντι των 
ανθρώπων που θρησκεύουν κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που θρησκεύει η πλειονότητα και 
δεύτερον έναντι των ανθρώπων που δηλώνουν άθεοι, άθρησκοι ή αγνωστικιστές καθώς σε αυτούς 
ειδικά δεν παρέχεται μια αγωγή αντίβαρο στη θρησκευτική αγωγή που να σέβεται τη συνείδησή 
τους και την κουλτούρα τους. Η όλη αυτή αντιφατική κρατική κεντρική πρακτική αποδεικνύει 
την πλήρη ανικανότητα και αδιαφορία του κεντρικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού για μια 
θρησκευτική αγωγή που να σέβεται με προγραμματισμό τις οριζόμενες από τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ιδιαιτερότητες. Αποδεικνύει όμως και υποδεικνύει ότι η πλέον ορθή θρησκευτική 
αγωγή είναι αυτή της πολυθρησκευτικής γνωσιοκεντρικότητας, όπου το θρησκευτικό στοιχείο 
αποτελεί ζωντανό παράγοντα του ανθρώπινου πολιτισμού, ερευνάται επιστημονικά ως φορέας 
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Αυτό το μοντέλο του γνωσιοκεντρικού και διαθρησκευτικού μαθήματος κατοχυρώνει τη συνέχεια 
της θρησκευτικής αγωγής στα σχολεία, σέβεται την έννοια του πολίτη ως υποκείμενο που 
επιθυμεί τη συνύπαρξη με τον άλλον στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας και της 
πολυθρησκευτικότητας, καταργεί το αντιφατικό δικαίωμα της απαλλαγής και αναιρεί κοινωνικές 
διακρίσεις που πιθανόν να υπάρξουν λόγο άρνησης του θρησκευτικού. Το όλο αυτό πλαίσιο είναι 
το πλαίσιο που σε γενικές γραμμές έχει υιοθετηθεί αυτή τη στιγμή στις χώρες της Ε.Ε., όπου στον 
πυρήνα των 15 χωρών οι 11 έχουν μάθημα θρησκευτικών υποχρεωτικό, οι 3 προαιρετικό και 1 
δεν έχει καθόλου. Από τις 11 χώρες με υποχρεωτικό μάθημα οι 6 έχουν μάθημα ομολογιακό με 
τάσεις προς θρησκειολογικό, οι 4 έχουν επιλογή (υποχρεωτική) ανάμεσα σε ομολογιακό ή 
κοσμικό και η 1 έχει θρησκειολογικό υποχρεωτικό. Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε 
ότι 1ον. Εκτός μιάς περίπτωσης όλα τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα αναγνωρίζουν την 
αναγκαιότητα της θρησκευτικής γνώσης στην εκπαίδευση, και 2ον. Οι τάσεις αυτή τη στιγμή 

  

θέλουν ή επιδιώκουν ένα μάθημα υποχρεωτικό-θρησκειολογικό. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα και σε αυτή τη δεδομένη κατάσταση πιστεύω ότι θα πρέπει να κινηθεί και το 
περιεχόμενο της θρησκευτικής παιδείας στην Ελλάδα. (Ζαμπέτα, 2003).

5 Συμπέρασμα
Το πολυπολιτισμικό πολυθρησκειολογικό γνωσιοκεντρικό-πρότυπο μάθημα ανταποκρίνεται 

πληρέστερα προς τις επιταγές του Συντάγματος στο βαθμό που δεν παρεμβαίνει ανεπίτρεπτα στη 
διαμόρφωση της θρησκευτικής συνείδησης του μαθητή. Εξάλλου, όπως η αίτηση για την 
απαλλαγή από το μάθημα δεν σημαίνει απαραίτητα, όπως εξήγησα παραπάνω, ότι αυτή 
υποδηλώνει κάποιον ο οποίος είναι άθεος, άθρησκος ή αγνωστικιστής, το ίδιο και η 
παρακολούθηση δεν σημαίνει ότι αυτός που το παρακολουθεί καταθέτει και ομολογία πίστεως. 
Το μάθημα των θρησκευτικών, ακόμη και τώρα που είναι ομολογιακό, δεν εξετάζει την πίστη του 
διδασκομένου μαθητή. Κυρίως, όμως δεν ταυτίζει την ιδιότητα του πολίτη με την ιδιότητα του 
πιστού. (Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, 2012). Πρέπει λοιπόν οι εμπλεκόμενοι φορείς (κράτος-Π.Ι-
εκπαιδευτική κοινότητα) να αντιληφθούν ότι για να υπάρξει συνέχεια για το μάθημα της 
θρησκευτικής αγωγής, θα πρέπει να αποδεχθούν ότι η θρησκεία  αποτελεί α) ένα από τα βασικά 
στοιχεία των ανθρωπίνων πολιτισμών και β) να προσπαθήσουν να κατανοήσουν και να 
υποδείξουν τον τρόπο ή τους τρόπους με τους οποίους αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει ως στοιχείο 
της προσφερόμενης γενικής εκπαίδευσης. Αυτός ο τρόπος οφείλει να εμπεριέχει σε θεσμικό 
επίπεδο την έννοια της ανεξιθρησκείας και σε πολιτικό επίπεδο την έννοια της θρησκευτικής 
ελευθερίας, της θρησκευτικής ανεκτικότητας και του θρησκευτικού πλουραλισμού. (Αρβανίτης, 
2010). Εξ αυτών στο πλαίσιο της γενικής παιδείας το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό, αυστηρά γνωσιοκεντρικό και διαθρησκευτικό.

Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
Αγουρίδης, Σ. (1998). Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Δυτικό κόσμο. Αθήνα. Φιλίστωρ.
Αρβανίτης, Χ. (2008). Η κοινωνική και πολιτική θεωρία των Βυζαντινών. Θεσσαλονίκη. 2008.
Cohn-Bendit, D., Verhofstadt, G. (2012). Ξύπνα Ευρώπη. Ένα μανιφέστο για μια άλλη Ευρώπη. 

(Γ.Καυκιάς, Μετάφρ.). Αθήνα. Μεταίχμιο.
Crawford, R. (2004). Τι είναι θρησκεία. (Μ. Μπλέτας, Μετάφρ.). Αθήνα. Σαββάλας.
Γιούλτσης, Β. (1984). Κοινωνιολογία του αθεϊσμού. Θεσσαλονίκη. Πουρναράς. 
Γιούλτσης, Β. (2007). Κοινωνιoλογία της θρησκείας. Θεσσαλονίκη. Πουρναράς.
Debray, R. (2004). Η διδασκαλία της θρησκείας στο ουδετερόθρησκο σχολείο.(Γ. Καράμπελας, 

Μετάφρ.). Αθήνα. Εστία.
Ζαμπέτα, Ε. (2003). Σχολείο και θρησκεία. Αθήνα. Θεμέλιο.
Gibellini, R. (2002). Η θεολογία του 20ού αιώνα. (Π. Υφαντής, Μετάφρ.). Αθήνα. Άρτος Ζωής.
Hegel, Feuerbach, Marx. (2000). Κράτος και θρησκευτική συνείδηση. (Στ. Ροζάνη κ.ά, Μετάφρ.). 

Αθήνα. Έρασμος.
Καραμούζης, Π. (2007). Θρησκεία και πολιτική. Εκκλησιαστική και πολιτική ταυτότητα στο 

πλαίσιο της νεωτερικότητας. Στο Ιερά Μητρόπολης Δημητριάδος, Παντελής Καλαϊτζίδης-
Νίκος Ντόντος (Επιμ.), Ορθοδοξία και νεωτερικότητα. Αθήνα. Ινδικτος, 355-369.

Λίποβατς, Θ. Δεμερτζής, Γεωργιάδου, Ν. (2002). Θρησκείες και πολιτική στη νεωτερικότητα. 
Αθήνα. Κριτική.

Λίποβατς, Θ. (2007). Χριστιανισμός και νεωτερικότητα. Στο Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, 
Παντελής Καλαϊτζίδης-Νίκος Ντόντος (Επιμ.), Ορθοδοξία και νεωτερικότητα. Αθήνα. 
Ινδικτος,15-37.

Locke, J. (1998). Επιστολή για την ανεξιθρησκεία.(Γ. Πλαγγέσης, Μετάφρ.). Αθήνα. Ζήτρος.
Μακρής, Π. (1983). Μαρξιστές και ορθοδοξία. Διάλογος ή διαμάχη; Αθήνα. Επικαιρότητα.
Marx, K. Engels, Fr. (2009). Για τη θρησκεία. (Ε. Αστερίου, Μετάφρ). Αθήνα. ΚΨΜ.



527
  

θέλουν ή επιδιώκουν ένα μάθημα υποχρεωτικό-θρησκειολογικό. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα και σε αυτή τη δεδομένη κατάσταση πιστεύω ότι θα πρέπει να κινηθεί και το 
περιεχόμενο της θρησκευτικής παιδείας στην Ελλάδα. (Ζαμπέτα, 2003).

5 Συμπέρασμα
Το πολυπολιτισμικό πολυθρησκειολογικό γνωσιοκεντρικό-πρότυπο μάθημα ανταποκρίνεται 

πληρέστερα προς τις επιταγές του Συντάγματος στο βαθμό που δεν παρεμβαίνει ανεπίτρεπτα στη 
διαμόρφωση της θρησκευτικής συνείδησης του μαθητή. Εξάλλου, όπως η αίτηση για την 
απαλλαγή από το μάθημα δεν σημαίνει απαραίτητα, όπως εξήγησα παραπάνω, ότι αυτή 
υποδηλώνει κάποιον ο οποίος είναι άθεος, άθρησκος ή αγνωστικιστής, το ίδιο και η 
παρακολούθηση δεν σημαίνει ότι αυτός που το παρακολουθεί καταθέτει και ομολογία πίστεως. 
Το μάθημα των θρησκευτικών, ακόμη και τώρα που είναι ομολογιακό, δεν εξετάζει την πίστη του 
διδασκομένου μαθητή. Κυρίως, όμως δεν ταυτίζει την ιδιότητα του πολίτη με την ιδιότητα του 
πιστού. (Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, 2012). Πρέπει λοιπόν οι εμπλεκόμενοι φορείς (κράτος-Π.Ι-
εκπαιδευτική κοινότητα) να αντιληφθούν ότι για να υπάρξει συνέχεια για το μάθημα της 
θρησκευτικής αγωγής, θα πρέπει να αποδεχθούν ότι η θρησκεία  αποτελεί α) ένα από τα βασικά 
στοιχεία των ανθρωπίνων πολιτισμών και β) να προσπαθήσουν να κατανοήσουν και να 
υποδείξουν τον τρόπο ή τους τρόπους με τους οποίους αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει ως στοιχείο 
της προσφερόμενης γενικής εκπαίδευσης. Αυτός ο τρόπος οφείλει να εμπεριέχει σε θεσμικό 
επίπεδο την έννοια της ανεξιθρησκείας και σε πολιτικό επίπεδο την έννοια της θρησκευτικής 
ελευθερίας, της θρησκευτικής ανεκτικότητας και του θρησκευτικού πλουραλισμού. (Αρβανίτης, 
2010). Εξ αυτών στο πλαίσιο της γενικής παιδείας το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό, αυστηρά γνωσιοκεντρικό και διαθρησκευτικό.

Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
Αγουρίδης, Σ. (1998). Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Δυτικό κόσμο. Αθήνα. Φιλίστωρ.
Αρβανίτης, Χ. (2008). Η κοινωνική και πολιτική θεωρία των Βυζαντινών. Θεσσαλονίκη. 2008.
Cohn-Bendit, D., Verhofstadt, G. (2012). Ξύπνα Ευρώπη. Ένα μανιφέστο για μια άλλη Ευρώπη. 

(Γ.Καυκιάς, Μετάφρ.). Αθήνα. Μεταίχμιο.
Crawford, R. (2004). Τι είναι θρησκεία. (Μ. Μπλέτας, Μετάφρ.). Αθήνα. Σαββάλας.
Γιούλτσης, Β. (1984). Κοινωνιολογία του αθεϊσμού. Θεσσαλονίκη. Πουρναράς. 
Γιούλτσης, Β. (2007). Κοινωνιoλογία της θρησκείας. Θεσσαλονίκη. Πουρναράς.
Debray, R. (2004). Η διδασκαλία της θρησκείας στο ουδετερόθρησκο σχολείο.(Γ. Καράμπελας, 

Μετάφρ.). Αθήνα. Εστία.
Ζαμπέτα, Ε. (2003). Σχολείο και θρησκεία. Αθήνα. Θεμέλιο.
Gibellini, R. (2002). Η θεολογία του 20ού αιώνα. (Π. Υφαντής, Μετάφρ.). Αθήνα. Άρτος Ζωής.
Hegel, Feuerbach, Marx. (2000). Κράτος και θρησκευτική συνείδηση. (Στ. Ροζάνη κ.ά, Μετάφρ.). 

Αθήνα. Έρασμος.
Καραμούζης, Π. (2007). Θρησκεία και πολιτική. Εκκλησιαστική και πολιτική ταυτότητα στο 

πλαίσιο της νεωτερικότητας. Στο Ιερά Μητρόπολης Δημητριάδος, Παντελής Καλαϊτζίδης-
Νίκος Ντόντος (Επιμ.), Ορθοδοξία και νεωτερικότητα. Αθήνα. Ινδικτος, 355-369.

Λίποβατς, Θ. Δεμερτζής, Γεωργιάδου, Ν. (2002). Θρησκείες και πολιτική στη νεωτερικότητα. 
Αθήνα. Κριτική.

Λίποβατς, Θ. (2007). Χριστιανισμός και νεωτερικότητα. Στο Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, 
Παντελής Καλαϊτζίδης-Νίκος Ντόντος (Επιμ.), Ορθοδοξία και νεωτερικότητα. Αθήνα. 
Ινδικτος,15-37.

Locke, J. (1998). Επιστολή για την ανεξιθρησκεία.(Γ. Πλαγγέσης, Μετάφρ.). Αθήνα. Ζήτρος.
Μακρής, Π. (1983). Μαρξιστές και ορθοδοξία. Διάλογος ή διαμάχη; Αθήνα. Επικαιρότητα.
Marx, K. Engels, Fr. (2009). Για τη θρησκεία. (Ε. Αστερίου, Μετάφρ). Αθήνα. ΚΨΜ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

528

  

Ουλής, Δ. (2007). Ορθός λόγος και διαφωτισμός. Στο Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, Παντελής 
Καλαϊτζίδης-Νίκος Ντόντος (Επιμ.), Ορθοδοξία και νεωτερικότητα. Αθήνα. Ινδικτος, 55-
77.

Πέτρου, Ι. (2005/1). Πολυπολιτισμικότητα και θρησκευτική ελευθερία. Θεσσαλονίκη. Βάνιας.
Πέτρου, Ι. (2005/2). Κοινωνική θεωρία και σύγχρονος πολιτισμός. Θεσσαλονίκη. Βάνιας.
Πέτρου, Ι. (2007). Η ορθόδοξη εκκλησία στην Ελλάδα. Από τον εθνοκεντρισμό στην 

πραγματικότητα της ανοικτής κοινωνίας. Στο Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, Παντελής 
Καλαϊτζίδης-Νίκος Ντόντος (Επιμ.), Ορθοδοξία και νεωτερικότητα. Αθήνα. Ινδικτος, 337-
353.

Popper, K. (1982) Η ανοικτή κοινωνία και οι εχθροί της. (Ε. Παπαδάκη, Μετάφρ.) Αθήνα. Δωδώνη.
Σταυριανός, Γ. (2007). Η δυναμική των πολιτισμών. Θεσσαλονίκη. Σταμούλης Αντ.
Wellmer, A, (2001). Η ελευθερία στο νεωτερικό κόσμο. (Κ. Καβουλάκος, Μετφρ.). Αθήνα. 

Αλεξάνδρεια.
Taylor, Ch. (1997). Πολυπολιτισμικότητα. (Φ. Παιονίδης. Μετάφρ.). Αθήνα. Πόλις.

 

Παραπομπές σε ιστοσελίδες

Αρβανίτης, Χ. (2010). Θρησκευτική ἐλευθερία, ἀνθρώπινα δικαιώματα, καί τό μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν.http://www.kairosnet.gr/joomla/index.php/news/51-2010-11-17-21-30-14.html.

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, (2012). Απόκριση στις επικρίσεις σχετικά με το νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών στα Θρησκευτικά http://theologoi-kritis.sch.gr/index.php?option=com_ content& 
view= article&id=571:2012-10-29-21-15-10&catid=65:2008-12-29-20-40-10&Itemid=54.

Καιρός, (2010). Διακήρυξη αρχών. http://www.kairosnet.gr/joomla/index.php/2010-04-23-17-16-
26/2-2010-04-23-16-50-54.html.

Κετικίδης, Γ. (2011). Η απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών. http://www.kairosnet. 
gr/joomla/index.php/2010-12-13-21-46-06/88-2011-01-10-21-26-23.html.

Στριλιγκάς, Γ. (2013). Τι συμβαίνει με το μάθημα των Θρησκευτικών; http://theologoi-kritis.sch.gr
/index.php?option=com_content&view=article&id=658:2013-06-15-06-18-43&catid= 65: 
2008-12-29-20-40-10&Itemid=54

- 1 -

«Αόρατα παιδιά, η παιδική εργασία στην Ελλάδα και τον κόσμο»

Ακριβή Γεωργούση

ageorgousi@sch .gr

Σχολική Σύμβουλος Πολιτικών Νομικών Επιστημών

Περίληψη
Η παρούσα εργασία επισημαίνει και αναλύει μερικούς λόγους για τη δημιουργία και τη χρησιμοποίηση 
του εκπαιδευτικού υλικού «Αόρατα παιδιά, η παιδική εργασία στην Ελλάδα και τον κόσμο », για 
όλους  τους μαθητές του Γυμνασίου και ειδικότερα για αυτούς που φοιτούν στη Γ ΄Γυμνασίου και  που 
μπορεί  να αξιοποιηθεί  από τον καθηγητή  κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του.
Το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε  από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία στα πλαίσια του προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» 
με σκοπό να απευθυνθεί σε κάθε εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται για τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση  
των μαθητών του και αξιοποιεί τις αρχές της διερευνητικής, βιωματικής μάθησης.
Λέξεις κλειδιά: Δημοκρατία και Εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό, βιωματική μάθηση

1 Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία μας θα αναδείξουμε τη δυνατότητα χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού ως 
εργαλείο άσκησης των μαθητών  στη δημοκρατική εκπαίδευση . Ειδικότερα θα παρουσιαστεί το 
εκπαιδευτικό υλικό «Αόρατα παιδιά, η παιδική εργασία στην Ελλάδα και τον κόσμο», που
δημιουργήθηκε από τις εκπαιδευτικούς Γεωργούση Ακριβή, Μπαίλα Αναστασία και Φασούλκα 
Ιωάννα, στα πλαίσια του προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» του Ιδρύματος της Βουλής 
των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
Το Ίδρυμα, εκτός από τις δραστηριότητες (εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων), τις 
εκθέσεις, τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και το πρόγραμμα σχολικών επισκέψεων στη Βουλή,  
πραγματοποιεί για το 2014-2015 και περιοδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως το πρόγραμμα «Ερευνάμε και συζητάμε για τη 
διδακτορία τις 21ης Απριλίου 1967» και «1974 η αποκατάσταση της Δημοκρατίας» τα οποία αποσκοπούν 
στην καλλιέργεια της ιστορικής και πολιτικής παιδείας  με μεθόδους βιωματικής και ενεργητικής 
μάθησης.
Παράλληλα από το 2012 και μέχρι σήμερα πραγματοποιεί το πρόγραμμα με τον τίτλο «Δημοκρατία 
και Εκπαίδευση» στο οποίο δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς από όλη τη χώρα να 
συμμετέχουν στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Μέχρι σήμερα  έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
http://foundation.parliament.gr εκπαιδευτικό υλικό για τις παρακάτω θεματικές : Κανόνες και νόμοι 
στην καθημερινή ζωή , οι μαθητικές κοινότητες, εχθροί της δημοκρατίας (ο ναζισμός), όψεις του 
ρατσισμού, αθηναϊκή δημοκρατία (πολιτειακοί θεσμοί), η διαφορετικότητα (δικαίωμα και κατάκτηση) και 
αόρατα παιδιά, η παιδική εργασία στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Το εκπαιδευτικό  υλικό περιλαμβάνει το φάκελλο του εκπαιδευτικού  με χρήσιμο υλικό αναφοράς και 
τεκμηρίωσης για το παρουσιαζόμενο θέμα και παιδαγωγικά εργαστήρια με δημιουργικές 
δραστηριότητες οι οποίες πολύ εύκολα μπορούν να παρουσιαστούν στην τάξη ανάλογα με το μάθημα 
το οποίο διδάσκεται (Ιστορία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Κοινωνική –Πολιτική Αγωγή, Γεωγραφία, 
Σχολική Κοινωνική Ζωή ) και σύμφωνα με τις διδακτικές ώρες τις οποίες μπορεί να διαθέσει ο 
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εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία του. Απευθύνεται σε μαθητές  και καθηγητές γυμνασίου αλλά 
κάποιες δραστηριότητες μπορούν να καλύψουν και τις εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών Λυκείου.

2 Παρουσίαση

Οι θεσμικές εκπαιδευτικές  αλλάγες 
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό «Αόρατα παιδιά, η παιδική εργασία στην Ελλάδα και τον κόσμο» 
θα μπορούσε να τύχει θετικής υποδοχής και ανταπόκρισης από τους εκπαιδευτικούς γιατί, κατά τη 
γνώμη μου, το περιεχόμενό του, η δομή του και οι δραστηριότητές του είναι σύμφωνες με τη 
φιλοσοφία που διέπει τις θεσμικές εκπαιδευτικές αλλαγές των τελευταίων ετών.
Συγκεκριμένα: 
Με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (2003)  μοναδικός χώρος μάθησης δεν είναι η σχολική τάξη 
και μοναδική πηγή μάθησης δεν είναι το σχολικό εγχειρίδιο. Χώροι μάθησης γίνονται τα μουσεία, οι  
πινακοθήκες, το θέατρο  κλπ.  Πηγές μάθησης το διαδίκτυο ,τα μέσα ενημέρωσης , διάφορα βιβλία 
πέρα από το σχολικό.

• Τομή στα νέα ΑΠΣ του  αποτελεί η στροφή στη μελέτη των προγραμμάτων σπουδών ( Στόχοι, 
Περιεχόμενα, Ενδεικτικές Δραστηριότητες), η διαθεματική προσέγγιση και η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος μάθησης.

• Αμφισβητείται  ο παραδοσιακός ρόλος  του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός γίνεται κριτικός 
παραγωγός της γνώσης. Αξιοποιεί τις αρχές του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας και των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης με στόχο ο μαθητής να  
οικοδομήσει  τη γνώση .

• Αξιοποιούνται  εναλλακτικές διδακτικές  προσεγγίσεις , πολλές και διαφορετικές  διδακτικές 
πηγές  και πολυτροπικό  εκπαιδευτικό  υλικό. Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν εργαλεία  για την 
«κατασκευή» της γνώσης από το μαθητή. 

Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών-Νέο Σχολείο ( Σχολείο 21ου αιώνα) , 2011, κεντρικός στόχος είναι η 
διαμόρφωση δημιουργικού και ανοικτού εκπαιδευτικού κλίματος που όχι μόνο επιδέχεται αλλά και 
δημιουργεί καινοτομία, αξιοποιεί σύγχρονα διδακτικά εργαλεία, πολλές και διαφορετικές πηγές 
διδασκαλίας και μάθησης και  ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών. Το Νέο 
Σχολείο οδηγεί σε μια εκπαίδευση δημιουργική, καινοτόμα, ανοιχτή στις εξελίξεις της παγκόσμιας 
γνώσης

• Πρωταγωνιστής είναι ο μαθητής χωρίς κοινωνικές, οικονομικές, μορφωτικές, θρησκευτικές ή 
πολιτισμικές διακρίσεις και ανισότητες.

• Προωθείται ένα πιο ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον που απαιτεί όχι μόνο νέες παιδαγωγικές 
τεχνικές αλλά και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό. Τα πρόσθετα αυτά εργαλεία μάθησης θα 
δίνουν περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης πρωτοβουλιών στον 
εκπαιδευτικό και το μαθητή.

• Δίνεται προτεραιότητα στην  ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων για την προσωπική 
ολοκλήρωση και ανάπτυξη του μαθητή. Ενισχύεται η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η 
ανάληψη πρωτοβουλιών και η επίλυση προβλημάτων

Το 2013 -2014 θεσπίζονται  οι  Βιωματικές Δράσεις, για τους μαθητές του Γυμνασίου, ως 
εκπαιδευτική καινοτομία.Αποτελούν διακριτή μονάδα του Προγράμματος Σπουδών και του Ωρολογίου 
Προγράμματος και κινούνται στην ίδια παιδαγωγική φιλοσοφία με τις Ερευνητικές Εργασίες του 
Λυκείου, η οποία προωθεί τη βιωματική, συνεργατική και διερευνητική μάθηση. Δεν προβλέπεται 
σχολικό εγχειρίδιο αλλά ενθαρρύνεται ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής να αναζητήσουν και να 
αξιοποιήσουν πολλαπλό εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση των δράσεων.
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3 Εκπαιδευτικό υλικό- Φάκελλος Εκπαιδευτικού

Δομή -Μέθοδος
Η δομή που ακολουθήθηκε για την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού «Αόρατα παιδιά, η παιδική 
εργασία στην Ελλάδα και τον κόσμο» είναι η ίδια που ισχύει για την παραγωγή όλου του υλικού, στα 
πλαίσια του προγράμμματος « Δημοκρατία και Εκπαίδευση».
Ειδικότερα,  το εκπαιδευτικό υλικό  «Αόρατα παιδιά, η παιδική εργασία στην Ελλάδα και τον 
κόσμο», περιλαμβάνει α) Το φάκελλο του εκπαιδευτικού ( κείμενο προσανατολισμού, εκπαιδευτικό 
υλικό, και βιβλιογραφία) και β) τέσσερα παιδαγωγικά εργαστήρια :1. Η παιδική εργασία στην Ελλάδα 
χθες και σήμερα 2. Η παιδική εργασία στον κόσμο χθες και σήμερα 3. Δικαιώματα του παιδιού και 
παιδική εργασία 4. Ανεξάρτητες αρχές-Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις : οι υπερασπιστές των παιδιών 
που εργάζονται.
Αξιοποιεί τις αρχές της διερευνητικής, βιωματικής μάθησης  και της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και 
είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο ώστε:

• δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους και να 
τεκμηριώσουν κάποια από τα αντικείμενά τους

• προτείνει μεθόδους συμμετοχικές, ενεργητικές, συνεργατικές που επιδιώκουν το συνδυασμό 
της γνωστικά προσανατολισμένης μάθησης με τη συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών

• συνδυάζει τα σχολικά διδασκόμενα μαθήματα με βιωματικές δραστηριότητες
• συμβάλλει στον προβληματισμό γύρω από τις κεντρικές αξίες και τις μεθόδους της 

δημοκρατικά προσανατολισμένης σύγχρονης εκπαίδευσης.
• προάγει τη διαθεματική και τη διεπιστημονική γνώση
• το περιεχόμενο  του να συνδέεται με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Ο  φάκελος του εκπαιδευτικού
Ο  φάκελος του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει το κείμενο προσανατολισμού το οποίο διερευνά  την 
παιδική εργασία από το παρελθόν μέχρι και τις μέρες μας και δίνει απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα:

1. Η παιδική ηλικία υπήρχε στο παρελθόν ή είναι μια κατασκευή της σύγχρονης ζωής; 
2. Πώς γίνεται η μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή;
3. Πώς η βιομηχανική επανάσταση άλλαξε τη ζωή των παιδιών και καθόρισε την παιδική εργασία; 
4. Τι οδήγησε στην καθιέρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 1989; 
5. Ποια είναι η πραγματικότητα του φαινομένου της παιδικής εργασίας σήμερα;

Από τη μελέτη της παιδικής ηλικίας προέκυψε ότι η  παιδική ηλικία θεωρήθηκε ως ξεχωριστό στάδιο 
της ζωής του ανθρώπου, με ιδιαίτερα δικαιώματα και αυξημένη προστασία μόνο στα μέσα του 20ού 
αιώνα . Η ιστορική έρευνα έχει αποδείξει ότι το περιεχόμενο της έννοιας «παιδική ηλικία» είναι μια 
«επινόηση» και εξαρτάται κάθε φορά από χωροχρονικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. Για 
παράδειγμα άλλη είναι η αντίληψη που σχηματίζουν οι δυτικές κοινωνίες για το παιδί και άλλη η 
αντίληψη του αναπτυσσόμενου κόσμου. Ο τρόπος με τον οποίο η τάξη, η θρησκεία, το φύλο, η φυλή, 
η εργασία και η εκπαίδευση κοινωνικοποιούν το παιδί προσδιορίζεται από το εκάστοτε περιβάλλον.
Για πρώτη φορά έχουμε ραγδαία εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης των παιδιών κατα την περίοδο 
της βιομηχανικής κοινωνίας. Οι εργατικές οικογένειες είχαν ανάγκη από χρήμα, αφού η αστικοποίηση 
άλλαξε τις ανάγκες τους και  διέλυσε την οικογενειακή οικονομία. Έτσι, τα παιδιά είχαν εμπορική αξία, 
ήταν οικονομικό αγαθό και μέσο πλουτισμού. Πολλοί γονείς ανέχονταν την απάνθρωπη εργασία των 
παιδιών τους, ακόμα και των πολύ μικρών αφού ζούσαν από τα χρήματα που κέρδιζαν τα παιδιά από 
τη δουλειά τους.
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Αν και η παιδική εργασία θεωρήθηκε παρελθόν για την Ευρώπη στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 
20ου αιώνα, σήμερα η Ευρώπη αδυνατεί να τηρήσει τις διακηρύξεις για τα δικαιώματα των παιδιών. Το 
«φάντασμα» της παιδικής εργασίας εμφανίζεται ξανά, φέρνοντας σε αμηχανία τους διεθνείς 
οργανισμούς καταπολέμησης της. Το ποσοστό της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των παιδιών στις 
δυτικές κοινωνίες στα τέλη του 20ού αιώνα ήταν τόσο υψηλό, ώστε κανείς δεν περίμενε ότι η παιδική 
εργασία θα επανεμφανιστεί στις ημέρες μας. Και όμως, λόγοι, όπως η κατάρρευση των ανατολικών 
ευρωπαϊκών χωρών, η μετανάστευση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων προς την αναπτυγμένη Δύση, η 
μείωση της δυτικής βιομηχανικής παραγωγής και η μεταφορά βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην 
Ασία και την Αφρική, η οικονομική ύφεση στην Ευρώπη και η αύξηση της ανεργίας έχουν οδηγήσει 
στη διόγκωση των ποσοστών της παράνομης παιδικής εργασίας σε όλο τον κόσμο.
Το κείμενο προσανατολισμού πλασιώνεται από αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων,
(Ντίκενς Κ., Τα δύσκολα χρόνια) ποιήματα,( Βίκτωρα Ουγκώ, Μελαγχολία, Theodore Lebreton,
Παρηγοριά για το παιδί του φτωχού), τους νόμους περί των φτωχών , απόσπασμα από το βιβλίο του 
Ρηγίνου Μιχάλη, «Μορφές παιδικής εργασίας στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία, 1870-1940», κείμενο
της Μαρίας Σβώλου για «Τα ορφανοτροφεία ως εργαστήρια παιδικής μαθητείας», πρακτικά του 
Αγγλικού Κοινοβουλίου με «Αναφορά της επιτροπής του λόρδου Άσλεϊ», απόσπασμα συνέντευξης του 
Συνηγόρου του Παιδιού , Γ. Μόσχου, για την παιδική εργασία.
Τέλος,ακολουθεί βιβλιογραφία και διαδικτυακές διασυνδέσεις.

4 Παιδαγωγικά Εργαστήρια
Για όλα τα παιδαγωγικά εργαστήρια ακολουθήθηκε η παρακάτω δομή:

• Απευθύνεται :Σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου ή μόνο σε κάποια τάξη.
• Στόχοι : Γνωστικοί, Συνασθηματικοί, Ψυχοκινητικοί, Συμμετοχικοί
• Προτεινόμενη διάρκεια: αναφέρεται ο διδακτικός χρόνος τον οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

αφιερώσει για αυτή  τη δραστηριότητα 
• Γνωστικά αντικείμενα με τα οποία μπορεί να συνδεθεί το παιδαγωγικό εργαστήρι: 

Καταγράφονται τα μαθήματα και η συγκεκριμένη θεματική ενότητα  με τα οποία συνδέεται το 
παιδαγωγικό εργαστήριο

• Υλικά και μέσα: Βιντεοπροβολέας ή διαδραστικός πίνακας, φωτοτυπίες των Φύλλων εργασίας,
κόλλες Α4, στυλό ή μολύβια

• Προτεινόμενη παρουσίαση: Για κάθε διδακτική ώρα δίνονται οδηγίες τις οποίες ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να ακολουθήσει ώστε να διευκολυνθεί και με τη σειρά του να 
καθοδηγήσει τους μαθητές του στην υλοποίηση της προτεινόμενης δραστηριότητας.

• ( εισαγωγή,αφόρμηση, εργασία σε ομάδες και στην ολομέλεια,ερωτήσεις στην ολομέλεια,
ενδεικτικές επισημάνσεις στις οποίες κατατείνει η συζήτηση, ανακεφαλαίωση)

• Φύλλα εργασίας
Στο πρώτο εργαστήρι «Η παιδική εργασία στην Ελλάδα χθες και σήμερα»,οι μαθητές ασχολούνται  
με τη διαχρονικότητα της παιδικής εργασίας στη χώρα μας. Μελετούν λογοτεχνικά κείμενα της 
δεκαετίας του 1960 και νωρίτερα, καθώς και μαρτυρίες παιδιών που εργάζονται σήμερα και 
συνειδητοποιούν  ότι η παιδική εργασία συνδέεται με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της κάθε 
εποχής.
Στο δεύτερο εργαστήρι «Η παιδική εργασία στον κόσμο χθες και σήμερα», οι μαθητές ασχολούνται  
με τη βιομηχανική επανάσταση και τις επιπτώσεις που είχε στην εργασία των παιδιών. Μελετούν 
κείμενα στα οποία φαίνεται πως η παιδική εργασία θεωρήθηκε αναγκαία για την προώθηση της 
βιομηχανικής κοινωνίας, και ανακαλύπτουν ότι αν  και ψηφίστηκαν νόμοι για την προστασία των 
παιδιών που άλλαξαν τις συνθήκες εργασίας τους και θέσπισαν την υποχρεωτική εκπαίδευση για 
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όλα τα παιδιά του δυτικού κόσμου, το φάντασμα της παιδικής εργασίας επανεμφανίζεται. Έτσι, 
γίνεται αντιληπτό ότι η αύξηση της παιδικής, αδήλωτης εργασίας σε όλο τον κόσμο δημιουργεί 
κοινωνικές ανισότητες και περιθωριοποίηση μεγάλων ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.
Στο τρίτο εργαστήρι «Δικαιώματα του παιδιού και παιδική εργασία» οι μαθητές μαθαίνουν τα 
δικαιώματά και τις υποχρεώσεις τους και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να κατανοήσουν ότι 
χρειάστηκε πολύς χρόνος και προσπάθειες για να κατοχυρωθεί σε διεθνές επίπεδο (Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού) αλλά και σε επίπεδο κρατών (Ελλάδα) η απαγόρευση της παιδικής 
εργασίας και η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.
Στο τέταρτο εργαστήρι «Ανεξάρτητες αρχές-Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις : οι υπερασπιστές των 
παιδιών που εργάζονται» οι μαθητές παρακινούνται  να αναλάβουν ατομική και κοινωνική ευθύνη, 
ως μικροί πολίτες, για το κοινωνικό φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Θα αναλάβουν δράση, 
ευαισθητοποιώντας τον κοινωνικό τους περίγυρο και θα γίνουν μικροί υπερασπιστές των παιδιών 
που εργάζονται και στερούνται τα δικαιώματά τους. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού το οποίο εμπλουτίζει τα 
παιδαγωγικά εργαστήρια. Όλο το οπτικοακουστικό υλικό είναι αναρτημένο με τέτοιο τρόπο στα 
Παραρτήματα,ώστε ο εκπαιδευτικός με ευκολία  να επιλέγει  και να κάνει χρήση αυτό που θεωρεί ως 
καταλληλότερο για την υποστήριξη των φύλλων εργασίας που έχει επιλέξει για τη διδασκαλία 
του.Επιπλέον, μπορεί να το αξιοποιήσει για να σχεδιάσει τη διδασκαλία του σύμφωνα με τις αρχές της 
διαφοροποιημένης μάθησης και των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης. Το οπτικοακουστικό υλικό δεν 
υπερβαίνει τα 15-20 λεπτά προβολής ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση ή ως 
συμπληρωματικό υλικό σε δραστηριότητες επέκτασης ή και εμβάθυνσης της νέας γνώσης.
Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί η επεξεργασία video από την εκπομπή «Η Μηχανή του Χρόνου», το 
οποίο αφορά στην ιστορία της Σπυριδούλας Ράπτη που συγκλόνισε την Ελλάδα τη δεκαετία του 1960,
καθώς περιγράφονται οι συνθήκες εργασίας των ανήλικων κοριτσιών που εργάζονταν ως «δουλικά» 
σε πλούσια σπίτια την εποχή εκείνη και  ένα  από δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και αφορά μια περίπτωση 
παιδικής εργασίας στην σύγχρονη Ελλάδα . 
Επίσης, παρατίθενται αποσπάσματα από την ταινία « Όλιβερ Τουίστ», παραγωγής BBC (2007), σε 
σκηνοθεσία Coky Geidroyc, που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Καρόλου Ντίκενς, καθώς και  μια 
ιστορία από το σπονδυλωτό κινηματογραφικό έργο «All The Invisible Children» ( Όλα τα  Αόρατα 
παιδιά) στο οποίο η σκηνοθέτης Katia Lund από τη Βραζιλία αποτυπώνει στο φιλμ την 
καθημερινότητα δυο παιδιών στις παραγκουπόλεις .
Συμπληρωματικά, πρέπει να αναφερθεί η δημιουργία  υλικού για το 4ο εργαστήριο, για τις Αρχές και 
Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία του παιδιού από την παιδική εργασία και την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που αυτή προκαλεί, το οποίο περιλαμβάνει : Φύλλο πληροφοριών για 
δύο Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και μία Ανεξάρτητη Αρχή. ( Χαμόγελο του παιδιού, Άρσις, 
Συνήγορο του παιδιού),Υπόδειγμα Ενημερωτικού Φυλλαδίου για το πώς μπορούν να βοηθήσουν οι 
ΜΚΟ και ο Συνήγορος του παιδιού τα εργαζόμενα παιδιά, ένα Έντυπο Αναφοράς προς το Συνήγορο 
του παιδιού, το οποίο συμπληρώνεται από το  και μαθητή και περιγράφει το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει.
Τέλος, η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού συμπληρώνεται με ένα video με φωτογραφίες που 
παρουσιάζουν σκηνές παιδικής εργασίας παιδιών από όλο τον κόσμο ( Ινδία, Πακιστάν, Σουδάν κλπ) 
καθώς και με κάποια άρθρα της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού τα οποία 
καταπατώνται πιο συχνά στις διάφορες μορφές παιδικής εργασίας σε όλο τον κόσμο.

Βιβλιογραφία
Αριές,Φ.(1990). Αιώνες παιδικής ηλικίας.Μτφ. Αναστασοπούλου, Γ.Αθήνα : Γλάρος
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ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ «ΔΙΚΤΥΟ GRIMM ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Πηνελόπη Διαμαντάκου
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Εκπαιδευτικός ΠΕ07

Αργυρώ Τσαγκαράκη
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Εκπαιδευτικός ΠΕ07

Κατερίνα Χατζηδάκη
katehatz@yahoo.gr

Εκπαιδευτικός ΠΕ07

Περίληψη
Στο παρόν άρθρο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε το «Δίκτυο Grimm Ηρακλείου», ένα 

τοπικό πολιτιστικό δίκτυο με θέμα το παραμύθι, όπως καταγράφηκε από τους αδελφούς Grimm και 
εκδόθηκε σε διάφορες συλλογές από το 1812 και εφεξής. Το Δίκτυο έχει ως στόχο τη 
γνωστοποίηση του έργου των Grimm στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα και τη 
παιδαγωγική αξιοποίηση των παραμυθιών τους, τόσο στην Α/θμια όσο και στη Β/θμια εκπαίδευση, 
μέσα από μια σειρά προτάσεων για καινοτόμες και διαθεματικές δράσεις, καθώς επίσης τη διάχυση 
των αποτελεσμάτων τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στην τοπική κοινωνία μέσα από 
διοργανώσεις σχετικών εκδηλώσεων.

Λέξεις κλειδιά: παραμύθια, εκπαίδευση, καινοτόμες δράσεις, διαθεματικότητα

1  Εισαγωγή
Το παραμύθι αποτελεί αναμφίβολα ένα αγαπημένο λογοτεχνικό είδος, όχι μόνο για τα μικρά 

παιδιά, αλλά και για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, καθώς μπορεί να γίνει αφορμή για 
πλήθος δραστηριοτήτων με πολλαπλά οφέλη για τις μικρές- και όχι μόνο- ηλικίες. Στα πλαίσια της 
παρούσας εργασίας ξεκινώντας από τα γενικά χαρακτηριστικά και τους ορισμούς του παραμυθιού-
ενός λογοτεχνικού είδους που φαίνεται να απέκτησε την αυτονομία του και την ιδιαίτερη θέση του 
στην καθημερινότητα των παιδιών μετά τη δημοσίευση της συλλογής των αδελφών Γκριμ 
«Παραμύθια για το σπίτι και την οικογένεια» (1812)– θα προχωρήσουμε στην παιδαγωγική του 
αξία και τις δυνατότητες αξιοποίησής του στη διδακτική πράξη. Στο δεύτερο μέρος θα εστιάσουμε 
σε καινοτόμες διδακτικές προτάσεις με αφορμή τα παραμύθια τόσο για το μάθημα της Γερμανικής 
ως ξένης γλώσσας όσο και για διαθεματικές δραστηριότητες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, καθώς και τις σχεδιαζόμενες δράσεις του Δικτύου Grimm Ηρακλείου και τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα για την εκπαιδευτική κοινότητα.

2  Το παραμύθι και η παιδαγωγική του αξία
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά του 

παραμυθιού, ενώ στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στην παιδαγωγική του αξία και στην 
αξιοποίησή του μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τα 
τελευταία χρόνια.
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Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά του 

παραμυθιού, ενώ στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στην παιδαγωγική του αξία και στην 
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Πολλοί ορισμοί έχουν δοθεί για το παραμύθι, στους οποίους κύριο χαρακτηριστικό 
αποτελεί η παρουσία του φαντασιακού στοιχείου, όπως για παράδειγμα η άποψη του Thomson ότι 
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Η παιδαγωγική αξία του παραμυθιού αναγνωρίζεται σήμερα τόσο από ψυχολόγους όσο και 

από παιδαγωγούς για την επίδραση που έχει στον ψυχισμό των παιδιών. Σύμφωνα με τις απόψεις 
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Η παιδαγωγική αξιοποίηση του παραμυθιού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αφορούσε 
αρχικά, τη χρήση του ως μέσω εγγραμματισμού. Το ενδιαφέρον επικεντώθηκε συνεπώς στην 
ανάγνωση και γλωσσική επεξεργασία του, ενώ κατά την πορεία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
στον ελλαδικό χώρο υπήρξαν φωνές που καταδίκαζαν ή περιόριζαν την παρουσία του παραμυθιού 
στη διδακτική πράξη. Ουσιαστικά η αναγνώριση της παιδαγωγικής αξίας του παραμυθιού στην 
εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στα τελευταία ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ για τα δημοτικά σχολεία (2007), όπου  
το παραμύθι αποτελεί αφόρμηση για πλήθος δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν σε 
διαφορετικά μαθήματα και όχι στα στενά όρια του γλωσσικού μαθήματος, ενώ προτείνονται για 
δραστριότητες στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης σύμφωνα με το οδηγό εκπαιδευτικού. 

Το παραμύθι ωστόσο φαίνεται ότι έχει καταλάβει τη θέση που του αξίζει στο ελληνικό 
σχολείο αλλά όσον αφορά κυρίως την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλ. το Νηπιαγωγείο και το 
Δημοτικό σχολείο, καθώς προβλέπεται η ενσωμάτωσή του στη διδακτική πράξη από τα εγχειρίδια 
της Ν. Ελληνικής γλώσσας ως επί το πλείστον, αλλά και η αξιοποίησή του διαθεματικά σε 
συνδυασμό με άλλα διδακτικά αντικείμενα ή ως αφορμή για δημιουργικές δραστηριότητες και 
σχέδια εργασίας.

Σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των παραμυθιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
φαίνεται ότι δεν υπάρχει συστηματική βιβλιογραφία, ωστόσο θεωρούμε ότι μπορεί να έχει 
εφαρμογή και σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά η διδακτική 
αξιοποίηση των παραμυθιών στα αναλυτικά προγράμματα των επιμέρους μαθημάτων του 
Γυμνασίου και του Λυκείου και στους οδηγούς για τις βιωματικές δράσεις και τις Ερευνητικές 
Εργασίες, ωστόσο θα μπορούσαν να ενταχθούν στα αντικείμενα των ξένων γλωσσών ως αμιγές 
γλωσσικό μάθημα, διαθεματικά με το μάθημα της Ιστορίας, καθώς μπορούν να παρέχουν 
πληροφορίες για τη ζωή κατά το Μεσαίωνα στην Ευρώπη, ενώ μπορούν να αποτελέσουν αφορμή 
για τις Βιωματικές δράσεις του Γυμνασίου και τις Ερευνητικές Εργασίες του Λυκείου όσον αφορά 
στην υποενότητα «Τεχνη και Πολιτισμός». 

3 Το Δίκτυο Grimm Ηρακλείου: στόχοι και προοπτικές
Το Δίκτυο Grimm Ηρακλείου ιδρύθηκε με αφορμή τα επετειακά έτη Γκριμ 2012-2019 για τα 

200 χρόνια από την πρώτη έκδοση της συλλογής παραμυθιών των αδελφών Γκριμ  “Kinder- und
Hausmärchen” (Παιδικά και Οικογενειακά Παραμύθια) από καθηγητές Γερμανικής (ΠΕ07) της 
δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, με σκοπό να αναδείξει την παιδαγωγική αξία και 
διδακτική αξιοποίηση των παραμυθιών των αδελφών Γκριμ στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης 
γλώσσας, στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση, όπου υπάρχει ως διακριτό μάθημα, αλλά και 
ταυτόχρονα να προτείνει διαθεματικές δραστηριότητες, με σκοπό τη συσχέτιση της γνώσης με 
περαιτέρω γνωστικά αντικείμενα προάγοντας τη συνεργατικότητα μεταξύ εκπαιδευτικών 
διαφορετικών ειδικοτήτων  παρέχοντας υποστηρικτικό έργο μέσα από το ιστολόγιο http://grimm-
net-heraklio.blogspot.gr/ και επιπλέον μέσω ενημερωτικών συναντήσεων, σχετικά με την 
παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Δικτύου. Στόχους του Δικτύου αποτελούν επίσης η 
γνωστοποίηση λιγότερο γνωστών παραμυθιών -που ωστόσο ενδείκνυνται για διδακτική 
αξιοποίηση- στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς επίσης έμφαση στα βιογραφικά στοιχεία των 
ίδιων των αδελφών Grimm  (ως φιλολόγων, γλωσσολόγων και ακαδημαϊκών) και της εποχής τους. 

3.1 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων με αφορμή τα παραμύθια 
Στην παρούσα ενότητα θα αναπτύξουμε διεξοδικά τις δραστηριότητες που προτείνει το 

Δίκτυο Grimm Ηρακλείου με αφορμή τα παραμύθια στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης αλλά 
και διαθεματικά και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και σε συνάρτηση με τους γενικούς στόχους 
των κείμενων Δ.Ε.Π.Π.Σ. και επιμέρους Α.Π.Σ. του Π.Ι.

Οι γενικοί στόχοι του Δικτύου Grimm Ηρακλείου είναι, οι οποίοι σχετίζονται τόσο με τις 
γενικές αρχές των Δ.Ε.Π.Π.Σ όσο και των Α.Π.Σ. της Γερμανικής είναι οι εξής:
Μέσα από τις δραστηριότητες με αφορμή τα παραμύθια οι μαθητές μπορούν:
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Οι γενικοί στόχοι του Δικτύου Grimm Ηρακλείου είναι, οι οποίοι σχετίζονται τόσο με τις 
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• Να γνωρίσουν διάφορες πτυχές του γερμανικού πολιτισμού
• Να διαμορφώσουν πολυπολιτισμική συνείδηση
• Να ενδυναμώσουν τη δική τους πολιτιστική ταυτότητα 
• Να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στη Γερμανική γλώσσα
• Να διεξάγουν δραστηριότητες στο μάθημα που προκύπτει από τα βιώματά τους και κινεί το 

ενδιαφέρον τους
• Να αναπτύξουν τη φαντασία τους
• Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και τις ιδιαίτερες δεξιότητες που μπορεί ο καθένας 

να έχει (στη συγγραφή, θέατρο, μουσική)
• Να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν συνεργατικότητα μεταξύ τους δουλεύοντας 

σε ομάδες 
• Να γνωρίσουν τέχνες και τεχνικές μέσα τις δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες

Το παραμύθι μπορεί να αποτελέσει το ίδιο αντικείμενο γλωσσικής επεξεργασίας, είτε να 
αποτελέσει αφορμή για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητες. Θεωρούμε ωστόσο προϋπόθεση, -
καθώς η διάδοση των παραμυθιών αποτελεί στόχο του Δικτύου- να προηγηθεί η επεξεργασία 
κάποιου ή κάποιων παραμυθιών με οποιαδήποτε μορφή θεωρεί κατάλληλη ο διδάσκοντας. 
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3.1.1 Στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας
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μάθουν και άλλες γλώσσες . Το μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στη Β/θμια Εκπ/ση
διδάσκεται ως δίωρο μάθημα υποχρεωτικής επιλογής στο Γυμνάσιο (ΕπίπεδοΑ2 ως την τρίτη τάξη)
και ως μάθημα ελεύθερης επιλογής στο Γενικό Λύκειο (Επίπεδο Β1 στην τρίτη τάξη). Οι τρεις 
έννοιες-άξονες (εγγραμματισμός - πολυγλωσσία – πολυπολιτισμικότητα), βάσει των οποίων είναι 
δομημένο το ΔΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών διαπλέκονται η μία με την άλλη.

Οι δυνατότητες σύνδεσης του γλωσσικού μαθήματος και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης με 
το θέμα «παραμύθια» μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στη διδασκαλία του ίδιου του παραμυθιού σε 
σχετικές θεματικές ενότητες που ενδείκυνται, όσο και ως έναυσμα για δραστηριότητες που δεν 
αναφέρονται στην καθαυτή επεξεργασία ενός παραμυθιού. Σχετικά με δραστηριότητες του 
προφορικού λόγου αναφορικά με την πρόσληψη και την παραγωγή οι μαθητές μπορούν να:

- αποκωδικοποιούν τον προφορικό λόγο με τα παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία και 
αντιδρούν σε αυτά ακούγοντας την αφήγηση ενός απλοποιημένου παραμυθιού 
προσαρμοσμένου στο επίπεδο και την ηλικία των μαθητών

- συμμετέχουν σε παιχνίδια ρόλων  και αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας π.χ. χαιρετισμός, 
παράκληση,  προτροπή, ερώτηση – απάντηση

- συζητούν με αφόρμη το παραμύθι, χρησιμοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο, αφηγούνται σε 
παρελθόντα χρόνο

Αναφορικά με δραστηριότητες του γραπτού λόγου όσον αφορά την πρόσληψη και την παραγωγή οι 
μαθητές μπορούν να:

- διαβάζουν το παραμύθι (προσαρμοσμένο κάθε φορά στο επίπεδό τους), διαλόγους
- ποιήματα  και στίχους ή κομίκ ή κάποια επιστολή που μπορεί να έχει σχέση με το παραμύθι.
- μπορούν να απαντήσουν σε κάποιο κουίζ, να γράψουν επιγραφές – τίτλους σε αποσπάσματα 
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των παραμυθιών ή να φτιάξουν κολάζ
- συμπληρώνουν διαλόγους, λεζάντες σε εικόνες του παραμυθιού, ερωτηματολόγια, 

σταυρόλεξα, κουίζ και λογοπαίγνια
- καταγράφουν λέξεις  που έχουν σχέση με κάποιο συγκεκριμένο παραμύθι ή με κάποιο μοτίβο 

π.χ. φτώχεια, πλούτος, αναζήτηση συζύγου, εμπόδια  ή αριθμό π.χ. 3,7 που εμφανίζεται στα 
παραμύθια.

- παράγουν κείμενα - ιστοριούλες χρησιμοποιώντας λέξεις που προέκυψαν από τις παραπάνω 
ασκήσεις ή από ιδεοθύελλα ή από άλλα γλωσσικά παιχνίδια όπως  Wickelkarte, Märchensack 
κ.α.

- εξασκούνται στη παραγωγή ελεύθερων κειμένων και στη δημιουργική γραφή π.χ.
• σημειώνουν τις προετοιμασίες που πρέπει να γίνουν στο παλάτι για το γάμο του 

πρίγκιπα
• στέλνουν μηνύματα μέσω καρτ-ποστάλ, Ε-mail, επιστολές σε κάποιον ήρωα του 

παραμυθιού
• γράφουν στο ημερολόγιο τους ως ήρωας κάποιου παραμυθιού 
• φτιάχνουν την αφίσα ή την πρόσκληση για μια εκδήλωση π.χ. τη συναυλία των 

μουσικών της Βρέμης, ο γάμος του πρίγκιπα στο παλάτι, τα κατορθώματα του γενναίου 
ραφτάκου ή του τυχερού Γιάννου.

Όσον αφορά τη μεταγλωσσική ικανότητα οι μαθητές θα πρέπει να :
- αναγνωρίζουν και εξασκούν τα μορφοσυντακτικά στοιχεία της γλώσσας
- μελετούν τα υφολογικά στοιχεία  και το λεξιλόγιο, τα οποία θα οδηγήσουν στην 

αποτελεσματική χρήση της γλώσσας
- εντοπίζουν τη ποιητική γλώσσα και τα σχήματα λόγου όπως αυτά συναντιώνται στα 

παραμύθια και συγκρίνουν με τα αντίστοιχα παραμύθια στη μητρική ή σε άλλη γλώσσα π.χ.
Schneewittchen:weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie das Holz an dem Rahmen.

- έρχονται σε επαφή με πλήθος πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων της χώρας της 
γλώσσας- στόχου

- υλοποιούν συνθετικές εργασίες και τις παρουσιάζουν
- ανακαλύπτουν και παρουσιάζουν με βιωματικό τρόπο στοιχεία από τη καθημερινή ζωή και το 

λαϊκό πολιτισμό της Γερμανίας π.χ. συνήθειες, ήθη και έθιμα
Όπως αναφέρθηκε ήδη στους εκάστοτε στόχους ο εκπαιδευτικός προσαρμόζει κάθε φορά τις 
δραστηριότητες στην ηλικία και το επίπεδο των μαθητών του και τους συνδέει με την εκάστοτε 
θεματική ενότητα σε σύμπνοια με τα κείμενα Αναλυτικά Προγράμματα.

3.1.2 Διαθεματικές δραστηριότητες
Η ύπαρξη τεκμηριωμένων ψυχολογικών1 και διδακτικών θεωριών υπέρ της ολιστικής 

προσέγγισης της γνώσης στην εκπαίδευση, όπως και η ανάγκη αναβάθμισης της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης, οδήγησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τα τελευταία χρόνια στην σύνταξη των 
αναλυτικών προγραμμάτων με κεντρικό άξονα την διαθεματικότητα. Επιπλέον πέρα από την 
καθαυτή σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων μεταξύ τους στη διδακτική πράξη έχουν εισαχθεί 
νέοι θεσμοί τόσο στην Α/θμια όσο και στη Β/θμια Εκπ/ση, όπως είναι τα Προγράμματα Σχολικών 
Δραστηριοτήτων (ΣΔ), οι Βιωματικές Δράσεις στο Γυμνάσιο και οι Ερευνητικές Εργασίες στο 
Γενικό Λύκειο, στα πλαίσια των οποίων μπορούν να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες που να 
συνδέουν το μάθημα της Γερμανικής ως ξένης και τα παραμύθια με άλλα γνωστικά αντικείμενα, 

1 Η Ψυχολογία των Παιδιών ( Child Study) αναγνωρίζει μία ενότητα στην ανάπτυξη του παιδιού∙ το παιδί αναπτύσσεται 
δηλαδή πνευματικά, ταυτόχρονα όμως και συναισθηματικά και σωματικά (Θεοφιλίδης 1997: 16, Ματσαγγούρας 2002:36). Ο 
παιδικός κόσμος είναι συνεπώς ενιαίος και έτσι πρέπει να είναι και η σχολική εκπαίδευση των παιδιών. Τα διαφορετικά μέρη του 
αναλυτικού προγράμματος πρέπει να δημιουργούν ένα ¨Όλον. ¨Έτσι μπορεί κανείς να συνδέσει την ολότητα της Ψυχής του παιδιού 
με την ολότητα της ζωής και του ανθρώπινου πολιτισμού (Θεοφιλίδης 1997: 16).
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προσέγγισης της γνώσης στην εκπαίδευση, όπως και η ανάγκη αναβάθμισης της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης, οδήγησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τα τελευταία χρόνια στην σύνταξη των 
αναλυτικών προγραμμάτων με κεντρικό άξονα την διαθεματικότητα. Επιπλέον πέρα από την 
καθαυτή σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων μεταξύ τους στη διδακτική πράξη έχουν εισαχθεί 
νέοι θεσμοί τόσο στην Α/θμια όσο και στη Β/θμια Εκπ/ση, όπως είναι τα Προγράμματα Σχολικών 
Δραστηριοτήτων (ΣΔ), οι Βιωματικές Δράσεις στο Γυμνάσιο και οι Ερευνητικές Εργασίες στο 
Γενικό Λύκειο, στα πλαίσια των οποίων μπορούν να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες που να 
συνδέουν το μάθημα της Γερμανικής ως ξένης και τα παραμύθια με άλλα γνωστικά αντικείμενα, 

1 Η Ψυχολογία των Παιδιών ( Child Study) αναγνωρίζει μία ενότητα στην ανάπτυξη του παιδιού∙ το παιδί αναπτύσσεται 
δηλαδή πνευματικά, ταυτόχρονα όμως και συναισθηματικά και σωματικά (Θεοφιλίδης 1997: 16, Ματσαγγούρας 2002:36). Ο 
παιδικός κόσμος είναι συνεπώς ενιαίος και έτσι πρέπει να είναι και η σχολική εκπαίδευση των παιδιών. Τα διαφορετικά μέρη του 
αναλυτικού προγράμματος πρέπει να δημιουργούν ένα ¨Όλον. ¨Έτσι μπορεί κανείς να συνδέσει την ολότητα της Ψυχής του παιδιού 
με την ολότητα της ζωής και του ανθρώπινου πολιτισμού (Θεοφιλίδης 1997: 16).

όπως Ελληνικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Πληροφορική, Εικαστικά, Ξένες Γλώσσες, Θεατρική 
Αγωγή.2

Κατά συνέπεια οι μαθητές μπορούν μέσα από σχέδια εργασίας και παιγνιώδεις μορφές 
διδασκαλίας:

- να επεξεργάζονται «άγνωστα» παραμύθια στα Ελληνικά (γλωσσική, λογοτεχνική, 
πραγματολογική επεξεργασία)

- να διεξάγουν δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με αφόρμηση από τα παραμύθια 
(παραλλαγές, αλλαγή κειμενικού είδους κτλ)

- να διεξάγουν δραστηριότητες θεατρικού παιχνιδιού με αφόρμηση από τα παραμύθια 
(δραματοποιήσεις, συγγραφή θεατρικού έργου)

- να συγκρίνουν τα παραμύθια των Grimm με τα τοπικά – ελληνικά παραμύθια ή άλλων 
χωρών. (π.χ. “Ο λαγός και ο  σκαντζόχοιρος” των Grimm  με “Ο λαγός και η χελώνα” 
του Αισώπου)

- να κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών και εργαλείων (Web2.0) για παραγωγή και επεξεργασία 
παραμυθιών (δημιουργία ψηφιακού κόμικ, digital storrytelling)

- να χρησιμοποιούν ενναλακτικές μέθοδοι παρουσίασης και αφήγησης παραμυθιών 
(Kamishibai, θέατρο μαριονέτας, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών)

Κάποιες από τις δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω απαιτούν κάποια 
υλικοτεχνική υποδομή και χρήση υλικών (π.χ. θεατρική παράσταση, κατασκευή μαριονέτας). Είναι 
σαφές ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν εφόσον υπάρχουν τα μέσα και 
μπορεί με κάποιο τρόπο να καλυφθεί και το κόστος των υλικών (σχολική επιτροπή, δωρεά 
συλλόγου γονέων κ.ά.), το οποίο θεωρούμε ότι δε θα πρέπει να βαρύνει τους μαθητές. Ειδικά όσον 
αφορά τις διαθεματικές δραστηριότητες και το πλαίσιο υλοποίησής τους είναι θεμιτό να 
γνωμοδωτεί ο σύλλογος διδασκόντων σχετικά με τις δράσεις- δραστηριότητες. Στην περίπτωση 
αυτών των δραστηριοτήτων θα μπορούσαν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες/ 
ερασιτέχνες που σχετίζονται με τα θέματα που θα επεξεργαστούν (π.χ. με έναν τοπικό συγγραφέα 
παραμυθιών, τοπικό εκδοτικό οίκο, θεατρική ομάδα κ.ά.) και σε αυτή την περίπτωση θα ήταν 
επίσης θεμιτό να υπάρχει ενημέρωση του Συμβούλου Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και του Δ/ντη 
Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης.

4 Αναμενόμενα αποτελέσματα και σχεδιασμός δράσεων
Το παραχθέν υλικό από τις δραστηριότητες μπορεί να αποτελέσει ένα αποθετήριο ιδεών του 

σχολείου, από το οποίο μπορούν στο μέλλον να ξεκινούν άλλες δραστηριότητες. Οι 
δραστηριότητες μπορούν επιπλέον να παρουσιαστούν δημόσια σε εκδηλώσεις της σχολικής 
μονάδας ή/και σε αυτές που σχεδιάζει το Δίκτυο. Από την πλευρά των εκπαιδευτικών μπορεί να 
δημιουργηθεί μια σειρά από καλές πρακτικές, οι οποίες μπορούν επίσης να παρουσιαστούν στην 
εκπαιδευτική κοινότητα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και Σχολικούς Συμβούλους. Πάνω σε 
αυτή την ιδέα εργάζεται το Δίκτυο, δηλ. στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων καλών πρακτικών 
σχετικών με τα παραμύθια. Οι ατομικές εργασίες, ωστόσο, που πραγματοποιούνται με αφορμή τα 
παραμύθια μπορούν να αποτελέσουν υλικό εμπλουτισμού του ατομικού φακέλου γλωσσομάθειας 
του μαθητή. (Kamishibai, θέατρο μαριονέτας, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών).

Περαιτέρω στόχο αποτελεί η παρουσίαση των παραπάνω αποτελεσμάτων στην τοπική 
κοινωνία υπό μορφή ενός «Φεστιβάλ Παραμυθιών», σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές και 
φορείς του τόπου. Θεωρούμε ότι οι δραστηριότητες με θέμα τα παραμύθια με αφετηρία τα 
παραμύθια και το μάθημα της Γερμανικής ως ξένης μπορούν να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη στους 
μαθητές και ως εκ τούτου να προκύψουν εργασίες που αξίζουν σε κάθε περίπτωση να λάβουν 
προσοχή από τη σχολική μονάδα ως την τοπική κοινωνία και να αναδειχθεί τόσο οι δουλειά των 
μαθητών όσο και των εκαπιδευτικών.

2 Δε θεωρούμε σκόπιμο να διαφοροποιήσουμε τις προτεινόμενες διαθεματικές δραστηριότητες στην Α/θμια και Β/θμια 
Εκπ/ση, καθώς έχουν κοινούς άξονες και ο εκπαιδευτικός μπορεί να τις διαφοροποιήσει κατά βούληση.
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5 Συμπεράσματα
Η πρόταση της ένταξης των παραμυθιών στη διδακτική πράξη με αφετηρία το μάθημα της 

Γερμανικής ως ξένης και τα παραμύθια των Grimm με στόχο όλα τα γνωστικά αντικείμενα και την 
εμπλοκή όλων των ειδικοτήτων, μπορεί να ενισχύσει τις δημιουργικές δραστηριότητες στη σχολική 
τάξη και τη σχολική μονάδα εμπλουτίζοντας το μάθημα με εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις 
που αφορούν στον κόσμο των παιδιών. Όσο κι αν φαίνεται παιδικό ή παιδιάστικο να ασχοληθεί 
κανείς με το παραπάνω θέμα με μεγαλύτερους μαθητές, η εμπειρία, που δυστυχώς το πλαίσιο του 
παρόντως άρθρου δε μας επιτρέπει να αναφερθούμε, έχει δείξει, ότι οι δημιουργικές και 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες αφορούν όλους τους μαθητές και τους οδηγούν σε υψηλού επιπέδου 
αποτελέσματα, από τα οποία προκύπτει μια γενικότερη ανάπτυξη δεξιοτήτων και καλλιέργεια του 
πνεύματος. 
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Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ν. Ηρακλείου

Περίληψη

To εκπαιδευτικό περιβάλλον στον 21ο αιώνα έχει ανάγκη από καλές πρακτικές και μέτρα 
ενίσχυσης της μαθητικής δημιουργίας για να αναβαθμίσει την ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλα τα 
επίπεδα. Συνεπώς, αποτελεί ζητούμενο η στρατηγική εκείνη που θα επιτρέψει την ανάπτυξη ενός 
σύγχρονου, ευέλικτου και δυναμικού συστήματος εκπαίδευσης που δεν θα θεωρεί την τέχνη ως 
«ξένο σώμα», αλλά ως νησίδα ελευθερίας, συμμετοχής και άμιλλας εντός του σχολικού χώρου 
αλλά παράλληλα και ως ευκαιρία αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με το τοπικό περιβάλλον. Ο 
έφηβος μαθητής μέσω της καλλιτεχνικής ευαισθησίας «αισθητοποιεί το μέσα χάος-του», 
μετασχηματίζει το «άλλο» σε προσωπικό βίωμα, καθώς η τέχνη  αποκαλύπτει, εκθέτει και οδηγεί 
τον έφηβο στην αναζήτηση της αλήθειας μέσα από την έκπληξη, τη συγκίνηση, το παιχνίδι και την 
μεταμόρφωση. Όμως, η τέχνη δαμάζει τη φύση, εφευρίσκει δεσμούς αλλά και δημιουργεί ρήξεις με 
την κοινωνία σε μία πορεία ωρίμανσης αμφοτέρων. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος ώστε αυτή η 
ευθραυστότητα των πράξεων πολιτισμού εντός του σχολείου να διαπεράσει την τοπική κοινότητα, 
να λειτουργήσει ως μοχλός αναβάθμισης της πνευματικής ζωής της, που εντέλει θα καθορίσει και 
το τι είναι δυνατό σε μία κοινωνία και το τι δεν είναι. Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί μία σύντομη 
αναφορά στο πως οι τέχνες εγκαθίστανται εντός του σχολείου, αλλά κυρίως θα γίνει μία πρώτη 
αποτίμηση μαθητικών φεστιβάλ, πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων δράσεων, παρεμβάσεων και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν από το 2006 μέχρι και σήμερα, από τη θέση της 
υπευθύνου πολιτιστικών θεμάτων (2006-2012) και σχολικών δραστηριοτήτων (2012-2015), ως 
μέσο για να έρθουν κοντά δύο παράλληλοι κόσμοι – εφήβων και ενηλίκων – να δημιουργηθούν 
συνέργειες ανάμεσα σε οργανισμούς, ενώσεις και Μ.Μ.Ε., να αξιοποιηθεί η όποια ενδοσχολική 
επένδυση στον πολιτισμό, με τελικό στόχο την ουσιαστική μεταμόρφωση του εφήβου σε πολίτη 
που συνδιαλέγεται με την κοινότητα και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. 

Λέξεις-κλειδιά: σχολική κουλτούρα, δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία

Εισαγωγή
Εάν «πολιτισμός είναι το σύνολο των πράξεων του ανθρώπου στην καθημερινότητα, των

αποτελεσμάτων τους στον κάθε χώρο ή κοινότητα που βιώνει, όπου οι πράξεις αυτές συντελούνται 
στο διαρκές γίγνεσθαι της συλλογικής κοινωνικής ζωής του σε όλους τους τομείς ύπαρξής του»
(Γ.-Δ. Σκουλά, 2011), τότε πως το σχολείο, ως οντότητα, νοοτροπία και πρακτική, θα εντάξει την 
κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα στην καθημερινότητά του και πως θα ενταχθεί σε 
αυτήν; Εάν ο πολιτισμός ως αντίληψη, στάση και βίωμα αποτυπώνει την ιδιοσυγκρασία και τα 
χαρακτηριστικά της κάθε κοινωνίας, τότε πως οι έφηβοι θα συναντηθούν με το πολιτισμικό 
παρελθόν τους και πως θα οικοδομήσουν το νέο; Εάν το σχολείο εξυπηρετεί το σκοπό της 
κοινωνίας για την οποία δημιουργήθηκε, τότε πως το κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον θα 
επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και επικοινωνούν οι έφηβοι; Πως αυτοί, δια του 
σχολείου, θα αναζητήσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα και κατά πόσο η απόκτησή της θα 
επηρεάσει τις συνήθειες και τη νοοτροπία της ευρύτερης σχολικής και τοπικής κοινότητας; Τελικά, 
το μείζον ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο υπάρχει εν τέλει όραμα στο χώρο της 
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εκπαίδευσης, και κατά πόσο ο «θεσμοθετημένος» πολιτισμός, μέσα από τους δικούς του 
προσδιορισμούς και περιορισμούς, μπορεί αυτό να το υπηρετήσει.

Καταρχήν, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι «το σχολείο δεν είναι ο κόσμος και δεν πρέπει να 
προσποιείται ότι είναι∙ είναι μάλλον ο θεσμός τον οποίο παρεμβάλλουμε μεταξύ της ιδιωτικής
σφαίρας της οικιακής εστίας και του κόσμου προκειμένου να γίνει εφικτή η μετάβαση από την 
οικογένεια στον κόσμο (…) το σχολείο υπό μία έννοια αντιπροσωπεύει τον κόσμο, παρ’ ότι δεν 
είναι ακόμη ο πραγματικός κόσμος» (Arendt, 2012). Κατά δεύτερο, σε ότι αφορά στη σχολική 
πολιτιστική πρακτική, ο ορισμός του Υπουργείου Παιδείας ότι «πολιτιστικό πρόγραμμα είναι μία 
δημιουργική διαδικασία που έχει ως στόχο την προώθηση του πολιτισμού και την καλλιέργεια της 
αισθητικής μέσα από την έρευνα, τη μελέτη και τη δημιουργία» (Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ, 2014)
καταδεικνύει την απουσία μνείας τόσο στον άμεσα παιδαγωγούμενο, δηλαδή το μαθητή, όσο και 
στη μελετώμενη πραγματικότητα. Η Εγκύκλιος δεν διαφωτίζει ούτε για το πως ο μαθητής θα χτίσει 
το δημιουργικό στοχασμό του, ανοίγοντας διάλογο με τεχνοτροπίες, δημιουργούς και σύγχρονα 
έργα τέχνης που θα διευκολύνουν την κατανόηση του εδώ και τώρα και «την ελεύθερη έκφραση 
συναισθημάτων [που] είναι απαραίτητη για μια εύρωστη ανάπτυξη» (Ρόμπινσον, 1982 ∙ 1999),
αλλά ούτε για το πως αυτός «συνομιλώντας» με έργα και δημιουργούς θα τους δώσει μία δεύτερη 
«γέννηση» μέσα στο δικό του κόσμο. Επίσης, γίνεται φανερό ότι ακόμα η εκπαίδευση δεν μπόρεσε 
να πάρει αποφάσεις ή να κάνει επιλογές σχετικά με το τι θέση έχουν οι τέχνες στο σχολικό 
περιβάλλον, με εξαίρεση το Πρόγραμμα Μελίνα Εκπαίδευση και Πολιτισμός, καθώς ταυτίζεται με 
«την πολιτιστική πολιτική (policy) της χώρας που ακολούθησε ένα στενό παραδοσιακό μοντέλο 
στην υπηρεσία του εθνικού παρελθόντος και των τεχνών, παραμελώντας και σπαταλώντας 
σημαντικούς πολιτισμικούς πόρους που προέρχονταν από την κουλτούρα της καθημερινής ζωής 
και τις αναδυόμενες μορφές της» (Ζορμπά, 2013).

Όμως, ο πολιτισμός και οι τέχνες μέσα στην κοινωνία έχουν πρωτίστως παιδαγωγική αξία, 
καθώς δεν είναι απλές αισθητηριακές διαδικασίες, αλλά γνωστικές, ψυχοκινητικές και 
ηθικοπολιτικές. Συνεπώς, ο πολιτισμός από την «εξωστρεφή» πλευρά του θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως ένα σύνθετο σύνολο που συμπεριλαμβάνει κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής,
ακόμα και πραγμάτων ταπεινών και καθημερινών. Με αυτή την οπτική, οι δράσεις πολιτισμού 
εντός του σχολείου, ως ανοικτές μορφές διδασκαλίας και δημιουργικότητας, θα πρέπει να βοηθούν 
το μαθητή να γίνει πολίτης που θα σκέφτεται με το κεφάλι του, αλλά και με την καρδιά του, που θα 
παράγει και όχι απλώς θα καταναλώνει, πολίτης με γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων 
του, «μοχλός που προάγει τον πολιτισμό υψηλότερα ώστε να αποχωρίζεται τη βαρβαρότητα»
(Καστοριάδης, 1978).

1 Πολιτισμός και Τέχνες στην εκπαίδευση: Απόψεις και εκτιμήσεις

1.1 Η ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας στο σχολείο και η επίδρασή της στη ζωή του 
εφήβου

Η πολιτισμική ανάπτυξη εντός του σχολείου δεν οικοδομείται στο κενό, καθώς συνδέεται με 
την ανάγκη της «ανοικτής κουλτούρας», της ανταλλαγής ιδεών και του διαλόγου με την Τέχνη να 
αποτελεί ένα παντοδύναμο εργαλείο, ένα μέσο έκφρασης, επικοινωνίας, έναν τρόπο ανάπτυξης 
ψυχικής υγείας και ισορροπίας. Η πολιτισμική ανάπτυξη των εφήβων πρέπει να βρίσκεται στο 
κέντρο κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ενσωματώνοντας τις τέχνες ως μία αποτελεσματική 
«εκπαίδευση για όλους», καθώς έτσι οι μαθητές θα παρακινηθούν να γνωρίσουν διάφορα 
εκφραστικά μέσα, να πειραματιστούν και να εκφράσουν ιδέες και συναισθήματα με διαφορετικούς 
τρόπους, αναπτύσσοντας παράλληλα αισθήματα ικανοποίησης και προσωπικής αξίας 
(αυτοσυναίσθημα). Και αυτό γιατί η Τέχνη ως κατεξοχήν εκφραστική δραστηριότητα, «υπερβαίνει 
τα όρια και συνιστά μια απόπειρα να δοθεί μορφή σε εκείνο το οποίο διαφορετικά θα παρέμενε 
εγκλωβισμένο μέσα στην κάθε ξεχωριστή συνείδηση» (Μερλώ-Ποντύ, 1991). Μάλιστα, ο Σίλλερ 
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πολιτιστική πρακτική, ο ορισμός του Υπουργείου Παιδείας ότι «πολιτιστικό πρόγραμμα είναι μία 
δημιουργική διαδικασία που έχει ως στόχο την προώθηση του πολιτισμού και την καλλιέργεια της 
αισθητικής μέσα από την έρευνα, τη μελέτη και τη δημιουργία» (Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ, 2014)
καταδεικνύει την απουσία μνείας τόσο στον άμεσα παιδαγωγούμενο, δηλαδή το μαθητή, όσο και 
στη μελετώμενη πραγματικότητα. Η Εγκύκλιος δεν διαφωτίζει ούτε για το πως ο μαθητής θα χτίσει 
το δημιουργικό στοχασμό του, ανοίγοντας διάλογο με τεχνοτροπίες, δημιουργούς και σύγχρονα 
έργα τέχνης που θα διευκολύνουν την κατανόηση του εδώ και τώρα και «την ελεύθερη έκφραση 
συναισθημάτων [που] είναι απαραίτητη για μια εύρωστη ανάπτυξη» (Ρόμπινσον, 1982 ∙ 1999),
αλλά ούτε για το πως αυτός «συνομιλώντας» με έργα και δημιουργούς θα τους δώσει μία δεύτερη 
«γέννηση» μέσα στο δικό του κόσμο. Επίσης, γίνεται φανερό ότι ακόμα η εκπαίδευση δεν μπόρεσε 
να πάρει αποφάσεις ή να κάνει επιλογές σχετικά με το τι θέση έχουν οι τέχνες στο σχολικό 
περιβάλλον, με εξαίρεση το Πρόγραμμα Μελίνα Εκπαίδευση και Πολιτισμός, καθώς ταυτίζεται με 
«την πολιτιστική πολιτική (policy) της χώρας που ακολούθησε ένα στενό παραδοσιακό μοντέλο 
στην υπηρεσία του εθνικού παρελθόντος και των τεχνών, παραμελώντας και σπαταλώντας 
σημαντικούς πολιτισμικούς πόρους που προέρχονταν από την κουλτούρα της καθημερινής ζωής 
και τις αναδυόμενες μορφές της» (Ζορμπά, 2013).

Όμως, ο πολιτισμός και οι τέχνες μέσα στην κοινωνία έχουν πρωτίστως παιδαγωγική αξία, 
καθώς δεν είναι απλές αισθητηριακές διαδικασίες, αλλά γνωστικές, ψυχοκινητικές και 
ηθικοπολιτικές. Συνεπώς, ο πολιτισμός από την «εξωστρεφή» πλευρά του θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως ένα σύνθετο σύνολο που συμπεριλαμβάνει κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής,
ακόμα και πραγμάτων ταπεινών και καθημερινών. Με αυτή την οπτική, οι δράσεις πολιτισμού 
εντός του σχολείου, ως ανοικτές μορφές διδασκαλίας και δημιουργικότητας, θα πρέπει να βοηθούν 
το μαθητή να γίνει πολίτης που θα σκέφτεται με το κεφάλι του, αλλά και με την καρδιά του, που θα 
παράγει και όχι απλώς θα καταναλώνει, πολίτης με γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων 
του, «μοχλός που προάγει τον πολιτισμό υψηλότερα ώστε να αποχωρίζεται τη βαρβαρότητα»
(Καστοριάδης, 1978).

1 Πολιτισμός και Τέχνες στην εκπαίδευση: Απόψεις και εκτιμήσεις

1.1 Η ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας στο σχολείο και η επίδρασή της στη ζωή του 
εφήβου

Η πολιτισμική ανάπτυξη εντός του σχολείου δεν οικοδομείται στο κενό, καθώς συνδέεται με 
την ανάγκη της «ανοικτής κουλτούρας», της ανταλλαγής ιδεών και του διαλόγου με την Τέχνη να 
αποτελεί ένα παντοδύναμο εργαλείο, ένα μέσο έκφρασης, επικοινωνίας, έναν τρόπο ανάπτυξης 
ψυχικής υγείας και ισορροπίας. Η πολιτισμική ανάπτυξη των εφήβων πρέπει να βρίσκεται στο 
κέντρο κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ενσωματώνοντας τις τέχνες ως μία αποτελεσματική 
«εκπαίδευση για όλους», καθώς έτσι οι μαθητές θα παρακινηθούν να γνωρίσουν διάφορα 
εκφραστικά μέσα, να πειραματιστούν και να εκφράσουν ιδέες και συναισθήματα με διαφορετικούς 
τρόπους, αναπτύσσοντας παράλληλα αισθήματα ικανοποίησης και προσωπικής αξίας 
(αυτοσυναίσθημα). Και αυτό γιατί η Τέχνη ως κατεξοχήν εκφραστική δραστηριότητα, «υπερβαίνει 
τα όρια και συνιστά μια απόπειρα να δοθεί μορφή σε εκείνο το οποίο διαφορετικά θα παρέμενε 
εγκλωβισμένο μέσα στην κάθε ξεχωριστή συνείδηση» (Μερλώ-Ποντύ, 1991). Μάλιστα, ο Σίλλερ 

 

(2006), στη δέκατη όγδοη επιστολή της Αισθητικής Αγωγής, μιλάει για την αποκατάσταση της 
ολότητας της ανθρώπινης φύσης, τη συμφιλίωση της ύλης και του πνεύματος. Στη συμφιλίωση 
αυτή, η Τέχνη παίζει το ρόλο του καταλύτη. Μέσω της ομορφιάς και της αισθητικής συγκίνησης 
που αυτή χαρίζει, «ο άνθρωπος των αισθήσεων οδηγείται στη σκέψη και ο άνθρωπος του 
πνεύματος ξαναγυρίζει στο χώρο της εμπειρίας». Αυτή η αμεσότητα στη μεταφορά της εμπειρίας 
αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τη γλώσσα της τέχνης από εκείνη της επιστήμης, 
δίνοντας στην πρώτη μεταβλητότητα προθέσεων, μεθόδων, ιδεών, στάσεων και αξιών, δηλαδή 
κάθε τι καινούργιο, κάθε καλλιτεχνική πράξη, κάθε νέα προσέγγιση προστίθεται ισότιμα σε μια 
τεράστια σύνθεση. «Η καλλιτεχνική πράξη εννοείται ως δράση στο τώρα, προϋποθέτει να 
αισθανθεί κάποιος εξαιρετικά παρόν στην παρούσα στιγμή, ενώ ενεργοποιεί όλες τις ανθρώπινες 
δυνάμεις και δυνατότητες: το στοχασμό, το συναίσθημα, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την 
επικοινωνία» (Ρόμπινσον, 1999). Δεν είναι μια προετοιμασία για τη ζωή, αλλά ένα κομμάτι της, μια 
ουσιαστική εμπειρία της ίδιας της ζωής. Μάλιστα, ο Σμωλ (1983) σημειώνει πως «είμαστε η γενιά 
που κατέχει τις περισσότερες πληροφορίες και έχει τις λιγότερες εμπειρίες».

Χρησιμοποιώντας οι μαθητές τον καλλιτεχνικό συμβολισμό, ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν 
τρόπους που θα τους βοηθήσουν να δώσουν στα συναισθήματά τους συγκεκριμένη μορφή, να 
αναδείξουν ανέκφραστες συναισθηματικές εμπειρίες, που είναι αόριστες και μη λεκτικές, και να τις 
μοιραστούν με τους άλλους. Έτσι αρχίζει η μάθηση, έτσι γεννιέται η δική τους δημιουργικότητα, 
έτσι ο έφηβος συμβάλλει και συμμετέχει στο χτίσιμο του δικού του δημιουργικού οικοδομήματος: 
καλλιεργώντας τη δική του ικανότητα για καινοτομίες, αφθονία πρωτοβουλιών και τη δυνατότητα 
υλοποίησης ιδεών. Όταν οι μαθητές δημιουργούν δοκιμάζουν τον κόσμο ενώ δοκιμάζουν τον εαυτό 
τους. Πειραματίζονται με το είναι τους στη διαδικασία του γίγνεσθαι. Μέσα από μία σειρά 
δράσεων που θα αναπτύξουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ενός πολιτιστικού προγράμματος,
και κυρίως μέσω της φαντασίας τους, οι έφηβοι θα αναζητήσουν τι πραγματικά ισχύει, σε τι 
μπορούν να βασιστούν και τι είναι αυτό που μπορεί να έχει συνέχεια. Επίσης, θα μεταφέρουν όσα 
κατανόησαν στα όρια του πραγματικού κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της δημιουργικής αυτής διεργασίας ο έφηβος είτε ασχολείται με την 
ποίηση, είτε είναι μέλος ενός μαθητικού θιάσου, είτε συμμετέχει σε ένα φωνητικό σύνολο κλπ.
εκτός από του ότι απαλύνει τις ανησυχίες του, απολαμβάνει το ότι ανήκει, συνδέεται, συνεισφέρει, 
συμμετέχει όντας ενεργός, εκφραστικός, σκεπτόμενος. Αυτή η ενασχόληση θα ενισχύσει την 
ανθρωπιά του, θα τον ωθήσει να αγωνιστεί οργανώνοντας τρόπους κατανόησης του εαυτού του και 
του κόσμου, ώστε όχι μόνο να αρθρώσει αυτή την κατανόηση, αλλά επιπρόσθετα θα του αφήσει το
περιθώριο να την αμφισβητήσει. 

1.2 Η διεύρυνση του σχολικού χώρου μέσα από την καλλιτεχνική δραστηριότητα και τις 
συνεργασίες

Η δραστηριότητα γύρω από τις τέχνες που αναπτύσσεται στα σχολεία κατά τη διάρκεια του 
εκάστοτε σχολικού έτους, αγκαλιάζει τον άμεσο, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, 
αλλάζοντάς του, σε πολλές περιπτώσεις, την άποψη για το περιεχόμενο της σχολικής κουλτούρας, 
και κάνοντάς τον συμμέτοχο στα σχολικά δρώμενα. Τόσο ο πολιτισμός της ενδοσχολικής 
καθημερινότητας όσο και η ανάγκη για πρωτοβουλίες από διαφορετικές τοπικές δυνάμεις που 
δρουν ως «συμμέτοχοι και συνεργοί» αλλά και ως «ισοδύναμοι παίκτες» στοχεύουν στη 
διαμόρφωση συστηματικών συνεργασιών και εγγράφονται στη συνείδηση των εμπλεκομένων ως ο 
«πολιτισμός της αλληλεγγύης». Ο διάλογος των μαθητών με τις τέχνες είναι το όχημα για την 
επίτευξη της επικοινωνιακής πολιτικής του σχολείου, καθώς θα επιτρέψει την ανανέωση, τη 
συγκίνηση, τον ενθουσιασμό και τη σύνθεση, παρέχοντας στην κοινότητα την κατανόηση, τη 
συνεργασία, την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης, την ενημέρωση, τη συμμετοχή. Η κοινότητα με 
αυτό τον τρόπο θα μετατραπεί σε ένα ενεργητικό κοινό με λόγο και άποψη για τα τεκμαινόμενα 
εντός του σχολείου, ενώ και η ίδια θα τροφοδοτήσει το σχολείο, καθώς «η κουλτούρα αναδύεται ως 
σύνολο μέσα από την κοινότητα και επιστρέφει σε αυτήν…σκοπός, πάνω από όλα, είναι να 
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ανοιχθούν νέα κανάλια για τη δημοκρατία μέσα από ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση και κουλτούρα» 
(Unesco, 1982). Όπως αναφέρει η Κατσουνάκη (2013) ο Τ. Φρίντμαν καταγράφοντας την 
προσπάθεια νέων εκπαιδευτικών από 32 χώρες του κόσμου, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
Teach for All, σημειώνει: «Ξόδεψα πολύ καιρό γράφοντας για ανθρώπους που καταστρέφουν και 
αφιέρωσα πολύ λίγο χρόνο για να καλύψω προσπάθειες ανθρώπων που δημιουργούν».

Το σχολείο στον 21ο αιώνα δεν μπορεί να αυτοαποκαλείται δημιουργικό και «πολύχρωμο» 
εάν δεν εκθέτει τον εαυτό του στην κοινότητα, εάν δεν προσπαθεί να κατανοήσει τη θέση των 
υποκειμένων που το απαρτίζουν στον κόσμο, εάν δεν ορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τις αρχές και 
αξίες που οριοθετούν τη ζωή και τις πράξεις του. Εάν το σχολείο και η κοινωνία δεν γίνουν 
αλληλοτροφοδοτούμενοι χώροι στην υπηρεσία του ανθρώπου, εάν δεν εγκαινιάσουν μία συνομιλία 
που οφείλει να διατηρείται ζωντανή, εάν αμφότεροι δεν παρακολουθούν τις πολιτισμικές και 
κοινωνικές αλλαγές, τότε δύσκολα θα αρθεί η προκατάληψη που θέλει το σχολείο να κρατά 
αποστάσεις από την κοινότητα και το ανάποδο. Το σχολείο του 21ου αιώνα οφείλει και πρέπει να 
αναζητήσει νέες τρόπους προσέγγισης, νέες δυνατότητες επικοινωνίας και μετάβασης από τον 
μικρόκοσμό του στην κοινωνία, ξεπερνώντας τα εμπόδια ενός χώρου περιχαρακωμένου, κλειστού, 
εσωστρεφή και απομονωμένου. Η αρχή της ελπίδας είναι, όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, η 
συνειδητοποίηση πως πρέπει οι συμμετέχοντες και των δύο κοινοτήτων να εξοπλιστούν και να 
σκληραγωγηθούν για να αντιμετωπίσουν αβεβαιότητες, ασυνέπειες και ανορθολογισμούς που 
απορρέουν από την ίδια την κοινωνία. Ενδεχόμενα, η διεύρυνση και ενδυνάμωση ενός 
δημιουργικού δικτύου συνεργαζόμενων σχολείων και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων να 
ευαισθητοποιήσει τον ευρύτερο πληθυσμό, ενισχύοντας το πολιτισμικό κεφάλαιο του τόπου, μέσα 
από συνθετικές και πολυεπίπεδες ερμηνευτικές προσεγγίσεις που θα συνδέσουν το χθες με το 
σήμερα.

Επίσης, παρά την έντονη κοινωνική και οικονομική δυσπραγία που διανύουμε, οφείλει κανείς 
να τονίσει ότι οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν τις ομάδες πολιτισμού των σχολείων τους, καθώς 
διαθέτουν αποκτημένη εμπειρία, αποφασιστικότητα και κουράγιο να διανύσουν μαζί με τους 
μαθητές «αυτή την ατέλειωτη αμμουδιά», τροφοδοτώντας τους με πρωτότυπες ιδέες και 
καλλιτεχνικές εφαρμογές. Η προσπάθεια αυτή έχει αρωγούς και συμπαραστάτες φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας, μη κυβερνητικές και εθελοντικές οργανώσεις, 
τοπικούς πολιτισμικούς συλλόγους και σωματεία, περιβαλλοντικά κέντρα, μουσεία, ιδιώτες,
Μ.Μ.Ε. κ.ά. που βοηθούν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών προσφέροντας έναν πλούσιο χάρτη 
σχεδίων εργασίας, εκπαιδευτικών φακέλων, βιβλίων, πολυμεσικών εφαρμογών, ιστοσελίδων, 
σεμιναρίων, επισκέψεων και εκπομπών πχ. συμμετοχή πολιτιστικών ομάδων στην ΕΡΑ Ηρακλείου 
με τίτλο: Κάνε την εκπομπή σου, εκτύπωση μαθητικών εφημερίδων και διανομή τους με φύλλα 
τοπικών εφημερίδων κ.ά. 

2 Σύνδεση σχολείου και κοινότητας

2.1 Οι εκδηλώσεις προβολής και διάχυσης της σχολικής κοινότητας του Ν. Ηρακλείου, ένα 
βήμα πιο κοντά στην κοινωνία 

Οι παρουσιάσεις τόσο εκτός όσο και εντός σχολείου σηματοδοτούν τη διάθεση των 
εκπαιδευτικών να προσφέρουν κάτι περισσότερο από την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην τάξη 
προς όφελος των μαθητών και της τοπικής κοινότητας. Επιπρόσθετα, ο Ν. Γκόβας και η Κ. 
Δεμερτζή υποστηρίζουν ότι η εξεύρεση τρόπων διάχυσης του τελικού προϊόντος και της εμπειρίας 
της ομάδας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του σχολείου είναι αναγκαία «για να μην 
καταλήγει η όλη διαδικασία σε ένα πείραμα κλειστό για λίγους» (Μπαγάκης, 2001). Η 
παρουσίαση των καινοτόμων χαρακτηριστικών των προγραμμάτων ωθεί αναμφίβολα την ευρύτερη 
σχολική κοινότητα για περαιτέρω αξιοποίησή τους, παρέχοντας ταυτόχρονα στο εκπαιδευτικό 
σύστημα την ευελιξία που έχει ανάγκη για να συνεχίσει να υπάρχει ως τέτοιο. Για παράδειγμα η 
παρουσίαση των πολιτιστικών και άλλων προγραμμάτων με τη λήξη κάθε σχολικής χρονιάς 
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2 Σύνδεση σχολείου και κοινότητας
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ενισχύει τον πολιτισμικό γραμματισμό και του μαθητή-θεατή και του μαθητή-δρώντα, καθώς και 
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σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. Παραθέτουμε ενδεικτικά:
• θεματικές εκδηλώσεις με τίτλο: Ποιητικοί Μαθητικοί Περίπατοι (2007, 2008, 2008, 2010),

Περιφερειακοί Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες Μουσικής (2007, 2007, 2008), Μινωικές 
Γιορτές (2008, 2009, 2010),

• πολυήμερα μαθητικά Φεστιβάλ με τίτλο: Lights on You(th) Festival (2008, 2009, 2010, 2012)
σε κεντρικά σημεία του Ηρακλείου,

• Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών με τίτλο: Camera on (2015),
• εικαστικές εκθέσεις στις πύλες Βιτούρι και Βηθλεέμ σε συνεργασία με φορείς (2012, 2013, 

2014),
• προβολές ταινιών/ντοκιμαντέρ ανοικτές στο κοινό όπως Το Σκασιαρχείο, Κάθε παιδί είναι 

ξεχωριστό, Οι μικροί άλλοι, Φιλιά εις τα παιδιά, Μη με φωνάζεις ξένο, Φτου! Ξελευθερία για 
όλους, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (Candia 1541-Toledo 1614),

• δημόσια δρώμενα με αφορμή επετείους όπως Παγκόσμια Ημέρα Μη-βίας (2011, 2013),
Ημέρα των Δικαιωμάτων του παιδιού (2008),

• εορτασμό επετειακών ετών αφιερωμένων στα 100 χρόνια της Ένωση της Κρήτης με την 
Ελλάδα (2013), στα 400 χρόνια από το θάνατο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου με ποικίλες 
εκδηλώσεις (2014),
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• μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό που ανανέωσε τη σχέση της κοινότητας με την εφηβική 
λογοτεχνική παραγωγή, τη δημόσια απονομή των βραβείων και τη μελλοντική έκδοση των 
βραβευμένων έργων από το Δήμο Ηρακλείου (2015),

• συμμετοχή μαθητικών θεατρικών και μουσικών σχημάτων στις Ημέρες Τουρισμού της 
Περιφέρειας Κρήτης (2012, 2013, 2014).
Οι μαθητικές αυτές δραστηριότητες συνδέθηκαν με τη ζωή, τις μνήμες, τις αξίες, τα 

ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες της κοινότητας, προσφέροντας γνώσεις, ελπίδα και τέρψη, 
έχτισαν γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές και πληθυσμιακές ομάδες, με προσανατολισμό 
την ανανέωση και αναζήτηση του καινούργιου, επιτρέποντας τόσο στην κοινωνία όσο και στους 
εφήβους να ερμηνεύσουν την πραγματικότητα μέσα στο πλαίσιο κριτικού κοινωνικού διαλόγου.
Επίσης, το Αποθετήριο εργασιών των σχολικών καινοτόμων προγραμμάτων (2013, 2014, 2015) 
που φιλοξενείται στον ιστότοπο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, ως διαδικτυακός 
χώρος προσφέρεται για δημιουργική και ευεργετική αισθητηριακή εξερεύνηση που δεν αφορά 
αποκλειστικά και μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ωστόσο «η αυξανόμενη σημασία των  πολιτισμικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα 
έξω από το θεσμό του σχολείου (…) η σχολική δράση θα έβλεπε την απόδοσή της να αυξάνεται 
εάν εντάσσονταν συνειδητά και μεθοδολογικά στον κόσμο των πολιτισμικών δραστηριοτήτων που 
δημιουργούν τα άλλα μέσα διάχυσης» (Μπουρντιέ, 2004). Για να συμβεί αυτό θα πρέπει με τρόπο 
συστηματικό να παρεμβαίνουν επαγγελματίες του πολιτισμού προεκτείνοντας συγκεκριμένες 
κοινοτικές παρεμβάσεις εντός του σχολικού χώρου, όπως για παράδειγμα σε γυμνάσιο της πόλης,
την τρέχουσα σχολική χρονιά, μαθητές με την καθοδήγηση ειδικού μυήθηκαν στις βασικές αρχές 
της φωτογραφίας, με στόχο την ανάδειξη του προμαχώνα Σαμπιονάρα, αλλά και άλλων πυλών, 
συμμετέχοντας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δ. Ηρακλείου με τίτλο: «Ανάπτυξη δράσεων 
δημοσιότητας: Πύλες της ιστορίας, Πύλες Πολιτισμού» και την επικείμενη έκθεση των 
φωτογραφιών των μαθητών στον προμαχώνα. Με αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευτικός, θα μπορεί μέσα 
από ένα νέο κοινωνικό ρόλο, να «καθοδηγεί» τους μαθητές σε δραστηριότητες που αγγίζουν 
προβλήματα της τοπικής κοινότητας όπως για παράδειγμα να ανταποκριθεί στο πρόσφατο κάλεσμα 
της δημοτικής αρχής για δημιουργία βίντεο από μαθητές με θέμα τη φιλοζωία, την καθαριότητα,
την ανακύκλωση, ή με το να  καταθέσει ψηφιακό υλικό που αφορά στα μνημεία του Ηρακλείου στο 
Info Point του δήμου. Είναι φανερό ότι η θεματολογία των δράσεων θα πρέπει «να νομιμοποιείται 
από τη γνώση που μεταφέρουν οι μαθητές στο σχολείο και τη δημιουργία μεστών νοήματος 
συνδέσεων μεταξύ της σχολικής μάθησης και της πολιτισμικής γνώσης ή της γνώσης που 
αποκτάται εκτός του σχολείου, δίνοντας έμφαση σε εκείνες τις παιδαγωγικές πρακτικές που 
υποστηρίζουν ένα συνεπή και συνεκτικό πυρήνα ταυτότητας και διαγενεακής συνέχειας με το 
παρελθόν» (Hollins, 2006). 

2.2 Οφέλη από τη σύνδεση σχολείου και κοινότητας μέσα από τη διάχυση των μαθητικών 
δράσεων

Η προβολή των πολιτισμικών και άλλων μαθητικών δράσεων στοχεύει στο να γίνει κοινή 
αίσθηση του ανοικτού στην κοινωνία σχολείου ως οργανισμού επικοινωνιακού που δίνει και 
παίρνει ερεθίσματα από το περιβάλλον. Η διάχυση των δράσεων  αναδεικνύει το πώς το ανθρώπινο 
δυναμικό των σχολείων μέσα από την πολιτισμική ενασχόληση ανανεώνεται, μπολιάζεται με τα 
κελεύσματα της εποχής του και συνεισφέρει στις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες Για 
παράδειγμα υιοθεσίες μνημείων, χάραξη πολιτισμικών μονοπατιών κ.ά. στα οποία πρωτοστάτησαν 
μαθητικές ομάδες, συνέβαλλαν  στην αλλαγή στάσης του τοπικού πληθυσμού απέναντι στη φυσική 
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και πολιτιστική τους κληρονομιά. Επίσης, η προβολή των δράσεων μετατρέπει το όποιο χόμπι των 
μαθητών σε βίωμα της κοινότητας, αποδεικνύοντας ότι η συνειδητότητα, η μελετημένη και 
τεκμηριωμένη σκοπιμότητα είναι αυτή που θα αναδείξει τη δράση ως υγιή και επιτυχή. Για 
παράδειγμα η μαθητική κινηματογραφική ομάδα FilΜaniacs σχολείου της περιφέρειας μέσα από 
την κινηματογραφική γλώσσα, ευαισθητοποιεί εδώ και πολλά χρόνια τη σχολική και τοπική 
κοινότητα σε μείζονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

Η παρουσίαση μεθόδων, πρακτικών και δυνατοτήτων που προσφέρουν τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, ανοίγουν και στις δύο κοινότητες προοπτικές να εξερευνήσουν, να πειραματιστούν, 
να συγκρίνουν, να αξιολογήσουν και τέλος να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, να καταγράψουν 
εμπειρίες και να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα η παρουσίαση δράσης για τον El Greco
σχολείου της περιφέρειας στο Κηποθέατρο Μ. Χατζιδάκις, τον Ιούνιο του 2014, κινητοποίησε την
κοινότητα της περιοχής που προσήλθε στο Ηράκλειο, με συνέπεια  τη φετινή σχολική χρονιά, το 
αίτημα και των δύο κοινοτήτων για περαιτέρω εμβάθυνση στο έργο του μεγάλου δημιουργού με 
την τοπική κοινότητα αυτή τη φορά να «πηγαίνει» στο σχολείο, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η 
συμμετοχή εφήβων και ενηλίκων στον πολιτισμό τον εκδημοκρατίζει και τον καθιστά αναγκαίο και 
ενδιαφέροντα.

3 Συμπέρασμα

Η διάχυση των δράσεων στην κοινότητα είναι ένας τρόπος άτυπης αξιολόγησης: «κάποιος 
που αξιολογεί τι κάνω είναι μέρος της πρακτικής μου, αλλά και της πρακτικής που φωτίζεται από 
τη θεωρία» (Freire, 2006). Ωστόσο, η επαφή των μαθητών με τον κοινωνικό χώρο τους εμπλουτίζει 
με νέες γνώσεις, που οξύνουν την αντίληψή τους για πράγματα και γεγονότα, λειτουργώντας ως 
κριτικός καθρέπτης στο δρόμο προς την ενηλικίωσή τους. Το σχολείο δίνει με αυτόν τον τρόπο 
κίνητρα στα μέλη του, αφενός επαναπροσδιορίζοντας στόχους, διεργασίες και σχέσεις και 
αφετέρου δίνοντας τους την ευκαιρία να παρέμβουν στην κοινότητα, αφήνοντας τη σφραγίδα τους.
«Το σχολείο μπορεί να γίνει πυρήνας πολιτιστικής ανάπτυξης και χώρος συλλογικής αναζήτησης 
λύσεων στα προβλήματα της κοινότητας, διαμορφώνοντας συγχρόνως τους μαθητές του σε 
υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες» (Ηλιού, 1980).  Η δε τοπική κοινότητα ευ-αισθητοποιείται μέσα 
από τη διάχυση δράσεων πολιτισμού, αντιδρά, προβληματίζεται κατασκευάζοντας τα δικά της 
νοήματα, θέλοντας και αυτή με τη σειρά της να αποκτήσει γνώση, να διατυπώσει γνώμη και 
άποψη, να ακουστεί και η δική της φωνή. Αυτό όμως που προέχει είναι να δεσμευτούν αμφότερες
ότι θα κρατήσουν τη νέα δυναμική που αναπτύχθηκε, θα την προφυλάξουν, θα την εμπλουτίσουν,
θα την προεκτείνουν και θα την συνεχίσουν επ’ ωφελεία όλων.
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Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων ΠΔΕ Κρήτης

Περίληψη
Στην εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά το θεωρητικό υπόβαθρο αξιοποίησης της τέχνης στην 

εκπαίδευση, η μέθοδος του Α. Κόκκου «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική 
εμπειρία» καθώς και παραδείγματα δημιουργικής εφαρμογής της στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
σε διασύνδεση με τα γνωστικά αντικείμενα αλλά και με περιπτώσεις της σχολικής 
πραγματικότητας, όπου ανακύπτει ανάγκη για κριτική προσέγγιση στερεοτυπικών αντιλήψεων. 
Δίνεται έμφαση στο πώς, στο πλαίσιο της μεθόδου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσδιορίσουν 
την ανάγκη για κριτική διερεύνηση ενός θέματος, να θέσουν, με τους μαθητές τους, «κριτικά 
ερωτήματα» και να τα προσεγγίσουν, στη συνέχεια, μέσα από μορφές τέχνης, προκειμένου να 
αναπτυχθεί ο κριτικός στοχασμός των μαθητών, με γνώμονα τον ρόλο της εκπαίδευσης ως φορέα 
πολιτισμικής παρέμβασης.

Λέξεις κλειδιά: μετασχηματίζουσα μάθηση, κριτικά ερωτήματα, τέχνη

Εισαγωγή
Θεωρητική αφετηρία της παρούσας εργασίας αποτελεί η σύζευξη δυο παραδοχών: αφενός 

της ανάγκης κριτικού μετασχηματισμού του κυρίαρχου πολιτισμικού μοντέλου. αφετέρου του 
ρόλου των εκπαιδευτικών ως φορέων πολιτισμικής παρέμβασης. 

Υπό το πρίσμα αυτό, υποστηρίζουμε ότι η αξιοποίηση της Τέχνης στην εκπαίδευση μπορεί να 
συμβάλει στην αμφισβήτηση στερεοτύπων και στην αναζήτηση αξιών, με γνώμονα τη διαμόρφωση 
ενός ανθρωπιστικού πολιτισμού, με σχέσεις ισορροπίας ατόμου-φύσης-κοινωνίας-κόσμου. 
Θεωρώντας ως πρόκληση του σχολείου το να αναλάβει ουσιώδη ρόλο στην κριτική προσέγγιση του 
σύγχρονου μοντέλου της παγκοσμιοποίησης, επιχειρούμε να αναδείξουμε ότι η αισθητική εμπειρία 
μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών. Η καλλιέργεια 
κριτικής σκέψης των μαθητών συνδέεται με την προβληματική της κριτικής στάσης των πολιτών,
απέναντι στο πολιτισμικό πρόβλημα της κρίσης των αξιών, και της ανάγκης να αναμορφωθεί η 
πολιτισμική φυσιογνωμία του 21ου αιώνα. Παράλληλα, στην παρούσα πρόταση, ο όρος «αισθητική 
εμπειρία» συνδηλώνει ότι η Τέχνη δεν εκπίπτει σε «εργαλείο» κοινωνιολογικής ανάλυσης ή 
«θεραπαινίδα στοχασμού» έτσι ώστε να αγνοείται η ιδιαιτερότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας 
και μάλιστα της αισθητικής απόλαυσης.

Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής, επιχειρούμε, στη συνέχεια, να αναδείξουμε τη 
δυνατότητα αξιοποίησης στο σχολείο, και ειδικότερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, της μεθόδου 
«Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία», την οποία έχει εισηγηθεί ο Α. 
Κόκκος αρχικά στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 2010α· 2011· Κόκκος, Ράικου,
2014). Στόχος μας είναι να αναδείξουμε πώς μπορεί να συνδεθεί πρακτικά η εφαρμογή της 
μεθόδου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με γνωστικά αντικείμενα, διδακτικές ενότητες και 
αντιμετώπιση στερεοτύπων δυσλειτουργικών για την κοινωνική και σχολική ζωή. Στόχος μας, 
ακόμη, είναι να αναδείξουμε τη φύση και τη διατύπωση «κριτικών ερωτημάτων» και τις 
δυνατότητες επεξεργασίας τους από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, με αξιοποίηση εικαστικών, 
λογοτεχνικών έργων, μουσικής και κινηματογράφου (με ποιοτικά χαρακτηριστικά), στο θεωρητικό 
και μεθοδολογικό πλαίσιο της «Μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία».
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1 Τέχνη και μετασχηματίζουσα μάθηση. Μεθοδολογία και εφαρμογές.

1.1 Η προβληματική του θέματος
Στο σύγχρονο μοντέλο της παγκοσμιοποίησης και της κυνικής διαχείρισης των κοινωνικο-

πολιτικών σχέσεων μεταξύ των λαών, ομάδων και ατόμων με κριτήρια οικονομικά, η αντίσταση 
δεν είναι, βεβαίως, εύκολη. Η πρόκληση της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι η δυνατότητα ή η 
αδυναμία της να προσφέρει παιδεία, να παρέμβει ουσιαστικά στην κρίση αξιών του κυρίαρχου 
πολιτισμικού μοντέλου, καλλιεργώντας τον κριτικό στοχασμό (Brookfield, 2012· Κόκκος, 2010β)
των μαθητών με γνώμονα τη διαμόρφωση ενός πολιτισμού με σχέσεις ισορροπίας ατόμου-φύσης-
κοινωνίας-κόσμου (Καλοκύρη, 1999· Καψωμένος, 1980· 2011β) .

Θεωρούμε ότι στη διαλεκτική για την αναμόρφωση του σύγχρονου πολιτισμού μπορούν να 
συμβάλουν αξίες του παραδοσιακού ελληνικού πολιτισμού και γενικότερα του μεσογειακού 
μοντέλου, στο οποίο διαρθρώνονται αρμονικά οι σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση και της 
κοινωνίας με την κουλτούρα, όπως εκφράζονται μέσα από την παραδοσιακή δημοτική ποίηση αλλά 
και την έντεχνη λογοτεχνία μας, από τον  Ερωτόκριτο, τον Σολωμό, τον Παλαμά,  και στη συνέχεια 
στον Ελύτη, τον Σεφέρη, τον Ρίτσο, και σε πολλούς ποιητές και πεζογράφους της α΄ και β΄ 
μεταπολεμικής γενιάς (Καλοκύρη, 2009· Καψωμένος 2002· 2008· 2011α· 2011β).

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως φορέα πολιτισμικής παρέμβασης, πέρα από αντιξοότητες ή 
και ουτοπικές αξιώσεις ως προς τα αποτελέσματα, είναι πολύτιμος. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, όχι με τη στενή έννοια της ορθολογιστικής χρήσης
της (ανταπόκριση σε απαιτήσεις της αγοράς εργασίας) αλλά με την έννοια της αμφισβήτησης 
στερεοτύπων και της κριτικής στάσης προς την κοινωνία και τον πολιτισμό γενικότερα (Brookfield,
2012· Κόκκος, 2010β).

Στον αγώνα για ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και του κριτικού στοχασμού, μπορεί να 
συμβάλει η μέθοδος του Α. Κόκκου Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία
(Κόκκος, κ.συν., 2011). Ο στόχος της ανάπτυξης του κριτικού στοχασμού των μαθητών καθιστά τη 
μέθοδο αυτή ιδιαιτέρως πρόσφορη για τη σχολική εκπαίδευση, όχι μόνο για την εκπαίδευση 
ενηλίκων. Αναγνωρίζεται η αξία της εφαρμογής της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Μέγα, 2011· 
Χρήστου 2014), αλλά η παρούσα εργασία εστιάζει στην εφαρμογή της στους έφηβους μαθητές, στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η μέθοδος ανταποκρίνεται στην τάση των εφήβων να «επερωτούν» 
και να αμφισβητούν, προσπαθώντας να διαμορφώσουν τη δική τους «οπτική του κόσμου», τη δική 
τους αξιολογική στάση.

1.2 Τέχνη, κριτικός στοχασμός και εκπαίδευση: θεωρητικές προσεγγίσεις
Θεωρητικό υπόβαθρο για τη συμβολή της τέχνης στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού 

προσφέρεται σε μελέτες πολλών επιστημονικών πεδίων, επισκοπήσεις των οποίων έχει 
παρουσιάσει στην ελληνική βιβλιογραφία ο Α. Κόκκος (2010α· 2010γ· 2011).

Ο John Dewey με το έργο του Art as experience (1980 [1934]), υποστήριξε ότι η αισθητική 
εμπειρία αποτελεί το κύριο μέσο για την ανάπτυξη της φαντασίας, που συμβάλλει καθοριστικά στη 
διεργασία της μάθησης, και γι’ αυτό σημαντική «πρόκληση για σκέψη».

Από την προοπτική της λογοτεχνίας, ο Sartre, στο δοκίμιό του Τι είναι Λογοτεχνία (2008 
[1949]) επεσήμανε ότι η «ανάγνωση είναι μια κατευθυνόμενη δημιουργία» και ότι ο αναγνώστης 
για να ανακαλύψει και να σημασιοδοτήσει τα περιεχόμενα ενός λογοτεχνικού έργου  γίνεται συν-
δημιουργός, ενεργοποιώντας στο έπακρο την φαντασία και τη στοχαστική ικανότητά του. 

Οι στοχαστές της Κριτικής Θεωρίας της Σχολής της Φρανκφούρτης  και κυρίως ο Adorno
(1984 [1953]· 2000 [1970]) επεσήμαναν τη δύναμη και τη δυνατότητα της Τέχνης να καλλιεργεί 
τον κριτικό στοχασμό απελευθερώνοντας τους ανθρώπους από τις κυρίαρχες νόρμες και τον 
κομφορμισμό της σκέψης. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’30, όταν εκκολαπτόταν το «αυγό 
του φιδιού» στη Γερμανία, ο ναζισμός, οι Adorno και Horkheimer άρχισαν να αναπτύσσουν την 
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1 Τέχνη και μετασχηματίζουσα μάθηση. Μεθοδολογία και εφαρμογές.
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δεν είναι, βεβαίως, εύκολη. Η πρόκληση της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι η δυνατότητα ή η 
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η μέθοδος ανταποκρίνεται στην τάση των εφήβων να «επερωτούν» 
και να αμφισβητούν, προσπαθώντας να διαμορφώσουν τη δική τους «οπτική του κόσμου», τη δική 
τους αξιολογική στάση.
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κριτική θεωρία, στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας, με έδρα τη Φρανκφούρτη, γνωστό ως «Σχολή 
της Φρανκφούρτης» (Kόκκος, 2011:76).

Οι στοχαστές του Palo Alto της Καλιφόρνιας βασιζόμενοι σε έρευνες της ανατομίας και της 
νευροφυσιολογίας έδειξαν ότι η επαφή με τα έργα τέχνης, (που σχετίζονται με εικόνες, αλληγορίες, 
παρομοιώσεις, αναλογίες, παράδοξα, διφορούμενα) συμβάλλει στην ενεργοποίηση του δεξιού 
ημισφαιρίου (το οποίο υποστηρίζει την διαισθητική και ολιστική σύλληψη συσχετίσεων),
ενδυναμώνοντας συνακόλουθα τη δημιουργική και κριτική σκέψη (όπ. αναφ. στο Κόκκος, 2010γ·
2011:75).

Αλλά και ο Ηοward Gardner (1990) από το πεδίο της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής 
υποστήριξε ότι η αισθητική εμπειρία προσφέρει τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε πλήθος 
συμβόλων, μέσα από τα οποία μπορούν να εκφράζονται λεπταίσθητα νοήματα και να 
συνειδητοποιούνται όσα δεν είναι εύκολα κατανοητά με ορθολογικά επιχειρήματα. 

Ο γνωστός στοχαστής και εκπαιδευτής ενηλίκων Paulo Freire (1977 [1972], 1985[1978]),
ανέπτυξε την έννοια της «κριτικής συνειδητοποίησης», με τη συμβολή της κριτικής παρατήρησης 
των έργων τέχνης (κυρίως σκίτσων, που ανταποκρίνονταν σε βιώματα των εκπαιδευομένων),
θέτοντας τα θεμέλια της θεωρίας σχετικά με τον μετασχηματισμό των πεποιθήσεων.

Ο Jack Mezirow (1991·2007) στις αρχές της δεκαετίας του ’80 διατύπωσε τη θεωρία της 
«μετασχηματίζουσας μάθησης» υπογραμμίζοντας τη σημασία της κριτικής σκέψης για την άρση 
παρωχημένων στερεοτύπων («δυσλειτουργικών πεποιθήσεων») προς την κατεύθυνση βελτίωσης 
της προσωπικής και κοινωνικής ζωής (Λιντζέρης, 2007, Κόκκος 2011). 

Ο David Perkins, στο βιβλίο του The intelligent Eye: Learning to think by looking at Art
(1994) περιγράφει αναλυτικά μια διεργασία παρατήρησης-ανάλυσης έργων τέχνης, που ενθαρρύνει 
τους εκπαιδευόμενους να αντλήσουν το δικό τους νόημα, χωρίς να δίνει έμφαση σε ακαδημαϊκού 
τύπου πληροφορίες για τον καλλιτέχνη και την εποχή του. (Κόκκος, 2011·Μέγα, 2011).

Αλλά κι ο Κορνήλιος Καστοριάδης (2008) στο βιβλίο του Παράθυρο στο χάος -πλησιάζοντας 
στο πνεύμα της Σχολής της Φρανκφούρτης- υποστηρίζει ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργεί ως «ένα 
παράθυρο στο χάος», αφενός αποκαλύπτοντάς το, καθώς ανιχνεύει τα μεγάλα ζητήματα της ζωής 
και διαρρηγνύει τις συμβατικές, «προφανείς» «αλήθειες», και αφετέρου δημιουργώντας έναν 
«κόσμο μέσα στο χάος», μορφοποιώντας το έως τότε ασύλληπτο. 

Πέρα από τις επιμέρους διαφορές τους, οι παραπάνω προσεγγίσεις αναδεικνύουν ή/και 
δημιουργούν γέφυρες για συσχετίσεις της τέχνης με την εκπαίδευση και τον κριτικό στοχασμό.

1.3 Η μέθοδος του Α. Κόκκου «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική 
εμπειρία».

1.3.1 Οι βασικές παραδοχές
Αξιοποιώντας το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, και κυρίως ορισμένες προσεγγίσεις των 

Mezirow, Freire, Σχολής της Φραγκφούρτης, Adorno και Καστοριάδη, ο Α. Κόκκος ανέπτυξε τη 
μέθοδο «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία», η οποία εστιάζει στην 
αξιοποίηση των τεχνών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Κεντρική ιδέα της μεθόδου αποτελεί η κριτική εξέταση στερεοτυπικών αντιλήψεων των 
εκπαιδευομένων μέσα από την παρεμβολή της ανάλυσης έργων τέχνης, με σχετικό περιεχόμενο.
Ενώ, δηλαδή, μελετάται ένα μαθησιακό αντικείμενο, παρεμβάλλεται η «αισθητική εμπειρία», 
«νοούμενη ως συστηματική παρατήρηση και κριτική ανάλυση έργων τέχνης» (Κόκκος, 2010α:9)
Τα νοήματα των έργων αποτελούν το έναυσμα για ανοικτή σε ερμηνείες προσέγγιση του θέματος 
και για διερεύνηση σχετικών «κριτικών ερωτημάτων». Διαμέσου της διαδικασίας αυτής 
επιδιώκεται η ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού και συνακόλουθα ο επαναπροσδιορισμός των 
αντιλήψεων και της στάσης των εκπαιδευομένων ως προς τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και 
παραδοχές που αποτέλεσαν την αφετηρία της. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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1.3.2 Τα στάδια
Η μέθοδος περιλαμβάνει έξι στάδια.
Πρώτο στάδιο: Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση στερεοτύπου.
Όταν ο εκπαιδευτής αντιληφθεί ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν «ως δεδομένη και ορθή» μια 

νοητική συνήθεια, ουσιαστικά δυσλειτουργική για τους ίδιους ή για το κοινωνικό σύνολο, 
ενθαρρύνει την έναρξη μιας διεργασίας κριτικού στοχασμού πάνω στο θέμα, παρακινώντας τους 
συμμετέχοντες να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα (Κόκκος, 2011:98).

Δεύτερο στάδιο: Έκφραση των απόψεων των εκπαιδευομένων.
Τίθεται ένα ανοικτό ερώτημα, του τύπου «Τι σκεφτόμαστε για... (το θέμα);» Οι απόψεις 

καταγράφονται ατομικά ή σε μικρές ομάδες, υπό μορφή σύντομης εργασίας. Το υλικό που 
συγκεντρώνεται αφενός βοηθάει τον εκπαιδευτή να διαμορφώσει μια στρατηγική μετασχηματισμού 
αυτής της νοητικής συνήθειας και αφετέρου θα χρησιμεύσει στο τελευταίο (έκτο) στάδιο, όταν θα 
γίνει η σύγκριση των απόψεων που εκφράστηκαν αρχικά, στο δεύτερο στάδιο, με τις απόψεις που 
θα προκύψουν από τη μετασχηματιστική διεργασία. 

Τρίτο στάδιο: Προσδιορισμός υποθεμάτων και κριτικών ερωτημάτων.
Προσδιορίζονται α) τα υποθέματα που θα εξεταστούν και β) τα κριτικά ερωτήματα, με βάση 

τα υποθέματα. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα (Κόκκος, 2015· Χρήστου, 2014), για το 
θέμα «Η σχέση του Ανθρώπου με το Περιβάλλον», κριτικά ερωτήματα (που αντιστοιχούν σε 
υποθέματα) μπορεί να είναι: 

«Α. Γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον, ενώ γνωρίζει ότι αυτό επηρεάζει 
αρνητικά την υγεία του;

Β. Ο άνθρωπος έχει όφελος από την εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος;»
Τέταρτο στάδιο: Επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά ερωτήματα. 
Ο εκπαιδευτής επιλέγει σημαντικά έργα τέχνης, τα νοήματα/μηνύματα των οποίων 

συνδέονται με τα υποθέματα (και βοηθούν στην επεξεργασία των κριτικών ερωτημάτων). Μπορεί 
να χρησιμοποιήσει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, θεάτρου, λογοτεχνίας, μουσικής, χορού,
κινηματογράφου, φωτογραφίας κ.ά. Τα επιλεγμένα έργα θα λειτουργήσουν, δηλαδή,  ως εναύσματα 
για την επεξεργασία των υποθεμάτων/κριτικών ερωτημάτων. Ο εκπαιδευτής διαμορφώνει έναν 
Πίνακα Συσχέτισης, όπου κάθε κριτικό ερώτημα συσχετίζεται με ένα ή περισσότερα έργα τέχνης.

Για παράδειγμα (Πίνακας 1), τα δύο προαναφερόμενα κριτικά ερωτήματα έχουν συσχετιστεί 
με έργα τέχνης, ενδεικτικώς (Χρήστου 2014:3-4):

Πίνακας 1: Παράδειγμα Πίνακα Συσχέτισης
Έργα τέχνης Κριτικά Ερωτήματα

Α Β
1 Ζίμπερ Άλτα, Υπαρχεία Ιταλίας (λεπτομέρεια)  

[Θεόφιλος, 1928-1934]
x

2 Οι άθλοι του Αλέξανδρου [Rene Magritte, 1967] x x

3 Αφιέρωμα στον Rene Magritte [Tata_Aka_T, 
2007]

x x

4 Στον καιρό της Αρμονίας  [Paul Signac, 1985] x

Πέμπτο στάδιο: Κριτικός στοχασμός διαμέσου της αισθητικής εμπειρίας (επεξεργασία των
έργων τέχνης και συσχέτισή τους με κριτικά ερωτήματα).

Περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη:
5α: Επεξεργασία των έργων τέχνης με βάση την τεχνική του D. Perkins ή εναλλακτικά την 

τεχνική Visible Thinking. Τα έργα προσεγγίζονται διαδοχικά. Ειδικότερα, από την τεχνική του 
Perkins (1994) αξιοποιούνται οι τέσσερις φάσεις (Κόκκος, 2011:105-109· Μέγα, 2011:48-63):

1η. Χρόνος για παρατήρηση.  
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θέμα «Η σχέση του Ανθρώπου με το Περιβάλλον», κριτικά ερωτήματα (που αντιστοιχούν σε 
υποθέματα) μπορεί να είναι: 

«Α. Γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον, ενώ γνωρίζει ότι αυτό επηρεάζει 
αρνητικά την υγεία του;

Β. Ο άνθρωπος έχει όφελος από την εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος;»
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συνδέονται με τα υποθέματα (και βοηθούν στην επεξεργασία των κριτικών ερωτημάτων). Μπορεί 
να χρησιμοποιήσει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, θεάτρου, λογοτεχνίας, μουσικής, χορού,
κινηματογράφου, φωτογραφίας κ.ά. Τα επιλεγμένα έργα θα λειτουργήσουν, δηλαδή,  ως εναύσματα 
για την επεξεργασία των υποθεμάτων/κριτικών ερωτημάτων. Ο εκπαιδευτής διαμορφώνει έναν 
Πίνακα Συσχέτισης, όπου κάθε κριτικό ερώτημα συσχετίζεται με ένα ή περισσότερα έργα τέχνης.

Για παράδειγμα (Πίνακας 1), τα δύο προαναφερόμενα κριτικά ερωτήματα έχουν συσχετιστεί 
με έργα τέχνης, ενδεικτικώς (Χρήστου 2014:3-4):

Πίνακας 1: Παράδειγμα Πίνακα Συσχέτισης
Έργα τέχνης Κριτικά Ερωτήματα

Α Β
1 Ζίμπερ Άλτα, Υπαρχεία Ιταλίας (λεπτομέρεια)  

[Θεόφιλος, 1928-1934]
x

2 Οι άθλοι του Αλέξανδρου [Rene Magritte, 1967] x x

3 Αφιέρωμα στον Rene Magritte [Tata_Aka_T, 
2007]

x x

4 Στον καιρό της Αρμονίας  [Paul Signac, 1985] x

Πέμπτο στάδιο: Κριτικός στοχασμός διαμέσου της αισθητικής εμπειρίας (επεξεργασία των
έργων τέχνης και συσχέτισή τους με κριτικά ερωτήματα).

Περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη:
5α: Επεξεργασία των έργων τέχνης με βάση την τεχνική του D. Perkins ή εναλλακτικά την 

τεχνική Visible Thinking. Τα έργα προσεγγίζονται διαδοχικά. Ειδικότερα, από την τεχνική του 
Perkins (1994) αξιοποιούνται οι τέσσερις φάσεις (Κόκκος, 2011:105-109· Μέγα, 2011:48-63):

1η. Χρόνος για παρατήρηση.  

2η. Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση. 
3η. Λεπτομερής και σε βάθος παρατήρηση. 
4η. Ανασκόπηση της διεργασίας (ολιστική προσέγγιση του έργου: αναστοχασμός-

συμπεράσματα).
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο πνεύμα της μεθόδου του Α. Κόκκου, δεν ενδιαφέρει η 

λεπτομερής εφαρμογή της τεχνικής του Perkins αλλά η λειτουργική αξιοποίηση στοιχείων της για 
να προσεγγιστεί κριτικά το έργο τέχνης και να συνδεθεί στη συνέχεια ο προβληματισμός με το υπο-
θέμα/κριτικό ερώτημα

5β: Συσχέτιση της επεξεργασίας του 5α με το κριτικό ερώτημα/τα κριτικά ερωτήματα (σύνδεση 
5α με 3ο στάδιο). Όλες οι ιδέες που προέκυψαν στο στάδιο 5α συσχετίζονται με εργασία σε ομάδες 
με το κριτικό ερώτημα/τα κριτικά ερωτήματα. Ενδεικτικώς: «Πώς σχετίζεται το έργο με τα κριτικά 
ερωτήματα που θέσαμε;» Ή: «Όσα συζητήσαμε σχετικά με το έργο τι έχουν να μας ‘πουν’ 
προκειμένου να επεξεργαστούμε το κριτικό ερώτημα που έχουμε επιλέξει;» 

Έκτο στάδιο: Κριτικός αναστοχασμός – Επαναξιολόγηση των αρχικών παραδοχών (σύνδεση 
6ου σταδίου με 2ο στάδιο.)

Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν την ίδια μικρή εργασία του 2ου σταδίου (δηλαδή απαντούν στο 
ίδιο ερώτημα), εργαζόμενοι στις ίδιες ομάδες, εάν αρχικά είχαν εργαστεί ομαδικά. Γίνεται 
σύγκριση των «πριν/μετά» απόψεων πάνω στο θέμα-αρχικό ερώτημα και διαπιστώνεται ο 
ενδεχόμενος «μετασχηματισμός πεποιθήσεων».

Με βάση «Κλίμακα αξιολόγησης» μπορεί να γίνει αποτίμηση των «μετασχηματισμών» στις 
αντιλήψεις (Κόκκος, 2015).

1.4 Η αξιοποίηση της μεθόδου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συνδεόμενη με 

προβληματισμούς που αναπτύσσονται συχνά στο σχολείο, στο πλαίσιο αφενός των σχέσεων και 
αφετέρου  της διάδρασης με την ύλη και τα μαθήματα (Καλοκύρη, 2015α).

Ειδικότερα, ενδείκνυται κατά τη διαπίστωση «προβληματικών» αντιλήψεων που αφορούν 
στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών-σχολείου-γονέων ή γενικότερα στερεότυπα, π.χ. ρατσιστική 
νοοτροπία/συμπεριφορά ή ενδοσχολική βία, αδιαφορία ή και δυσφορία των εφήβων για το σχολείο 
και τη γνώση, τάση για σχολική διαρροή, «τείχη» εφήβων προς εκπαιδευτικούς. Η μέθοδος,
δηλαδή, μπορεί να αξιοποιηθεί σε προβληματισμούς που ανακύπτουν στο σχολείο, ακόμη κι αν δεν 
διδάσκεται ταυτόχρονα αντίστοιχη θεματική στην ύλη!

Κι ακόμη, στο πλαίσιο της «ύλης», προβληματισμοί ή και «δυσλειτουργικές» αντιλήψεις που 
ανακύπτουν μπορούν να προσεγγιστούν «διαθεματικά», διαμέσου της μεθόδου αυτής. Μάλιστα, 
στο Γυμνάσιο, το ισχύον «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών» (2003), σαφώς 
προσανατολίζει στη διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλα τα θέματα που προσεγγίζονται με τη μέθοδο αυτή, μπορούν 
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Γυμνασίου ή Λυκείου. Επιπλέον, σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα, η γραπτή έκφραση απόψεων 
στο τέλος της εφαρμογής της μεθόδου, υπηρετεί και τη στήριξη του γλωσσικού γραμματισμού των 
μαθητών στο πνεύμα των δικτύων συνεργασίας των εκπαιδευτικών (Καλοκύρη, 2015β).

1.4.1 Παραδείγματα εφαρμογής
Η αρνητική στάση, η αδιαφορία ή και δυσφορία των μαθητών για το σχολείο μπορεί να 

αποτελέσει θέμα για κριτική προσέγγιση διαμέσου της μεθόδου αυτής είτε ως νοοτροπία που 
δυσχεραίνει τη μαθησιακή διαδικασία και τη γενικότερα σχολική ζωή είτε και στο πλαίσιο των 
διδακτικών ενοτήτων. Η μέθοδος μπορεί να αξιοποιηθεί όταν οι δυσλειτουργικές αντιλήψεις έχουν 
σαφείς προεκτάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν δηλαδή οι μαθητές δεν συνεργάζονται, 
αδιαφορούν ή δυσφορούν (Καλοκύρη, 2015α).
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Διδακτικές ενότητες στο Γυμνάσιο και Λύκειο που μπορούν να συνδεθούν με το θέμα αυτό 
αφορούν σε θέματα σχολικής ζωής. Π.χ. στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Νίκου 
Καζαντζάκη, «Η Νέα Παιδαγωγική» (απόσπασμα από την Αναφορά στον Γκρέκο, Α΄ Γυμνασίου)·
Γιώργου Ιωάννου, «Να’ σαι καλά, δάσκαλε!» (Β΄ Γυμνασίου)· Ανδρέα Λασκαράτου «Ο κακός 
μαθητής» (Γ΄ Γυμνασίου). Στη Νεοελληνική Γλώσσα, οι ενότητες: «Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο 
σχολείο», «Επικοινωνία στο σχολείο» (Α΄ Γυμνασίου)· «Το σχολείο στο χρόνο» (Β΄ Γυμνασίου).
Στο Λύκειο, στην Έκφραση-Έκθεση: Θεματικοί Κύκλοι, «Παιδεία-Εκπαίδευση»· θέματα σχετικά 
με γλωσσομάθεια-σχολείο, αναλφαβητισμό (Α΄ Λυκείου) κ.ά. (Καλοκύρη, 2015α).

Στην αφετηρία της προβληματικής σχετικά με τον αρνητισμό των μαθητών προς το σχολείο, 
τις γνώσεις που αυτό παρέχει και τις αξίες του γενικότερα, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του Α. 
Κόκκου, θα μπορούσαμε να θέσουμε (στο 2ο στάδιο) το ερώτημα προς διερεύνηση με τους 
μαθητές: «Είναι αναπόφευκτο οι έφηβοι μαθητές να θεωρούν το σχολείο ως ‘μαυσωλείο, φυλακή’ ή 
και ‘τοίχο’ του ‘συστήματος’;» (Καλοκύρη, 2015α).

Στη συνέχεια (3ο στάδιο), θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε τα υποθέματα: 
«Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές, γνωστικά αντικείμενα.» 
«Εκπαιδευτικό κλίμα, σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών» (Καλοκύρη, 2015). 
Αντίστοιχα κριτικά ερωτήματα που μπορούν να τεθούν είναι:
Στη σχολική πραγματικότητα, τι συμβάλλει στη στερεοτυπική άρνηση, αδιαφορία ή δυσφορία 

των έφηβων μαθητών; 
Μπορεί η μάθηση να είναι δημιουργική κι ευχάριστη για τους μαθητές; (Καλοκύρη, 2015).
Στην πρόκληση να ανιχνεύσουν κριτικά οι μαθητές το θέμα, στο πλαίσιο της μεθόδου του Α. 

Κόκκου, προτείνουμε (Καλοκύρη, 2015α) προς αξιοποίηση κινηματογραφικά έργα ποιότητας, με 
συναφές περιεχόμενο και προβληματισμό: Το σκασιαρχείο (1949), γαλλική ταινία του σκηνοθέτη 
Jean-Paul le Chanois, και Ανάμεσα στους τοίχους (2008), γαλλική ταινία του σκηνοθέτη Laurent 
Cantet. Το σκασιαρχείο αφορά στις πρωτοπόρες εκπαιδευτικές μεθόδους του μεγάλου παιδαγωγού 
Celestin Freinet (1896-1966), που ήδη από τα 1920 ανέτρεπε τα εκπαιδευτικά στερεότυπα 
βοηθώντας τους μαθητές να ανακαλύψουν τη γνώση αλλά και να μετασχηματίσουν τον αρνητισμό 
τους σε αγάπη για το σχολείο. Η ταινία «Ανάμεσα στους τοίχους» αξιοποιώντας τη σωκρατική 
μέθοδο των «επερωτήσεων» αποτελεί πολιτικό, στοχαστικό δοκίμιο σε θέματα εκπαίδευσης στη 
σύγχρονη δυτική κοινωνία. 

Χρησιμοποιώντας καίρια αποσπάσματα και συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές στο στάδιο 
της επεξεργασίας τους (5α στάδιο, στο ευρύτερο πλαίσιο της μεθόδου του Perkins) τα κριτικά 
ερωτήματα μπορούν να διερευνηθούν, οδηγώντας όχι σε απλουστευτικές απαντήσεις (απλοϊκής 
κατάφασης ή πεισματικής άρνησης) αλλά σε ανάδειξη της πολυπρισματικότητας του θέματος. 
Εφαρμόζοντας τη μέθοδο δεν αναμένουμε «μαγικές αλλαγές» στη στάση των μαθητών, αλλά 
στοχεύουμε στην ανάπτυξη κριτικού στοχασμού, σε «ρήγματα» (Μezirow, 2007) στις 
διαμορφωμένες έως τότε αντιλήψεις για το σχολείο καθώς και στην καλλιέργεια εκτίμησης προς 
αυτό.

2 Συμπεράσματα
Με θεωρητική αφετηρία τον ρόλο της εκπαίδευσης ως φορέα πολιτισμικής παρέμβασης και 

την ανάγκη αναμόρφωσης του σύγχρονου πολιτισμού στη βάση ανθρωπιστικών αξιών, το σχολείο 
χρειάζεται να καλλιεργήσει τον κριτικό στοχασμό των μαθητών, νοούμενο όχι στο πλαίσιο μιας 
«εργαλειακής» εφαρμογής του (Brookfield, 2007· 2012), κυρίως στην παραγωγή, αλλά ως μέσο 
αμφισβήτησης των στερεοτύπων και της μαζικής κουλτούρας, που προωθούνται στο μοντέλο της 
παγκοσμιοποίησης. Στην κατεύθυνση αυτή, κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση της τέχνης στην 
εκπαίδευση, για ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού μέσα από την κριτική προσέγγιση των θεμάτων 
που διδάσκονται και των στερεοτύπων που υποστηρίζουν οι μαθητές. 

Ειδικότερα, προτείνουμε η μέθοδος του Α. Κόκκου «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από 
την αισθητική εμπειρία», που έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί κυρίως στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 
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εκπαίδευση, για ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού μέσα από την κριτική προσέγγιση των θεμάτων 
που διδάσκονται και των στερεοτύπων που υποστηρίζουν οι μαθητές. 

Ειδικότερα, προτείνουμε η μέθοδος του Α. Κόκκου «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από 
την αισθητική εμπειρία», που έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί κυρίως στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων (Κόκκος & Ράικου, 2014), να αξιοποιείται συστηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
καθώς ανταποκρίνεται στην τάση των εφήβων να αμφισβητούν αλλά και καθώς προσφέρεται για 
κριτική επεξεργασία στερεοτύπων που ενδεχομένως οι μαθητές  έχουν υιοθετήσει υπό την επήρεια 
του περιβάλλοντος. 

Ιδιαιτέρως αξιοποιήσιμη είναι η θέση της ότι η επαφή με τα έργα υψηλής αισθητικής αξίας 
δημιουργεί πολλά εναύσματα για κριτική σκέψη, επειδή τα έργα αυτά έχουν αντισυμβατικό 
χαρακτήρα, είναι μεστά νοημάτων και δεκτικά πολλών ερμηνειών (Κόκκος, 2011). Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι στο πνεύμα της μεθόδου, δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις τεχνοκριτικού για την 
προσέγγιση των έργων τέχνης, αλλά αξιοποιείται συστηματικά η παρατήρηση, τα στοχαστικά 
ερωτήματα, η σωκρατική απορία, η διερεύνηση, εντέλει η κριτική σκέψη, προκειμένου να 
επανατεθούν και να επαναξιολογηθούν αντιλήψεις «δυσλειτουργικές» για το σχολείο, την κοινωνία 
και ευρύτερα τον πολιτισμό. 

Πολύ θετικό στοιχείο της μεθόδου είναι η πρακτική οργάνωσή της σε στάδια εφαρμογής, που 
εύκολα ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει αλλά και να προσαρμόσει στις ανάγκες της τάξης 
και των μαθητών του, ως προς τη διάρκεια εφαρμογής και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές 
και καλές πρακτικές. Ο συνδυασμός συγκεκριμένων σταδίων αλλά και περιθωρίων αυτενέργειας, 
πρωτοβουλιών και προσαρμογής στις ανάγκες και τα δεδομένα της σχολικής πραγματικότητας 
κάθε φορά αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την εφαρμογή της στο σχολείο.

Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο είναι τα κριτικά ερωτήματα (πάνω σε ένα θέμα που 
προβληματίζει και παραπέμπει σε δυσλειτουργικές, στερεοτυπικές παραδοχές) και η δυνατότητα να 
τα επεξεργαστούν οι μαθητές μετά την ανάλυση των έργων τέχνης, αξιοποιώντας όλα τα νοήματα 
που αναδείχτηκαν από την πολυπρισματικότητα των τελευταίων. Έτσι, η «μετασχηματίζουσα 
μάθηση» προωθείται στην πράξη μέσα από την αισθητική εμπειρία (τη συστηματική παρατήρηση 
και ανάλυση των έργων τέχνης). Στην προέκταση των παραπάνω, επισημαίνουμε ότι στη 
διατύπωση των κριτικών ερωτημάτων πάνω στο θέμα (που συνδέεται με στερεοτυπικές παραδοχές) 
χρειάζεται προσοχή, ώστε να μη δημιουργείται στους μαθητές η εντύπωση «διδακτισμού» ή 
«δεδομένου ‘πρέπει’». Το κριτικό ερώτημα ως καταλύτης για αναμόχλευση στερεοτύπων και για 
«μετασχηματίζουσα μάθηση» χρειάζεται να διατυπώνεται έτσι ώστε  ο προβληματισμός να 
«ανοίγεται» προς την αναζήτηση, την κριτική–διαλεκτική σκέψη.

Συνοπτικά,  αξιοποιώντας τη μέθοδο «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική 
εμπειρία» οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσδιορίσουν την ανάγκη για κριτική διερεύνηση ενός 
θέματος, να θέσουν με τους μαθητές «κριτικά ερωτήματα» και να τα προσεγγίσουν, στη συνέχεια, 
μέσα από επεξεργασία εικαστικών, λογοτεχνικών έργων, μουσικής και κινηματογράφου (με 
ποιοτικά χαρακτηριστικά), αναπτύσσοντας τον κριτικό στοχασμό, προκειμένου η μάθηση να είναι 
ενδιαφέρουσα και να οδηγεί σε «ρήγματα» στερεοτύπων και σε «μετασχηματισμούς» που 
προάγουν τον πολιτισμό. 
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ένα πρόγραμμα της Bυζαντινής Ιστορίας της Ε’ 

Δημοτικού που πραγματοποιήθηκε τόσο μέσα στο χώρο της τάξης όσο και έξω από αυτήν 
(μουσεία, μνημεία). Ο στόχος ήταν να επικουρηθεί η διδακτική της Ιστορίας από την αξιοποίηση 
της τέχνης ώστε να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη και η ιστορική συνείδηση. Οι  μέθοδοι που 
αξιοποιήθηκαν ήταν η αφηγηματική, η ανακαλυπτική, η ομαδοσυνεργατική, το παιχνίδι ρόλων, η 
μέθοδος Perkins (artful thinking), η μέθοδος δημιουργικής μάθησης του Edward de Bono «τα έξι 
καπέλα της σκέψης» , η μαθηση μέσω σχεδιασμού (learning by design) και η έρευνα στις πηγές του 
τοπίου (μνημεία, μουσεία). Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα πλούσιο, δυναμικό πληροφοριακό 
υλικό που τους παρείχε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν τη φαντασιακή τους σκέψη, να 
ενισχύσουν  την αισθητική τους αντίληψη, να διευρύνουν την πολιτιστική τους συνείδηση, να 
αποκαλύψουν κοινωνικές αξίες, ιστορικά και πολιτικά δεδομένα.

Λέξεις κλειδιά: Βυζάντιο, Ιστορία, πηγές, τέχνη

1 Εισαγωγή
Η Διδακτική της Ιστορίας αποτελεί έναν πολύ δύσκολο και απαιτητικό τομέα σε κάθε 

εκπαιδευτικό σύστημα καθώς προσκρούσει σε ποικίλα προβλήματα. Η αντικειμενικότητα του 
Ιστορικού ή και του ίδιου το εκπαιδευτικού που διδάσκει το μάθημα, οι προκαταλήψεις ή τα 
στερότυπα που δημιουργούνται εξαιτίας του εθνοκεντρικού χαρακτήρα συγγραφής των σχολικών 
εγχειριδίων καθώς και η γραμμική διδασκαλία του μαθήματος που εστιάζει στα γεγονότα είναι 
κάποια από αυτά.

Ο γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας σύμφωνα με τα νέα αναλυτικά προγράμματα 
είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής 
σκέψης αφορά στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίων και 
αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά στην κατανόηση της 
συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και 
στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον 
(ΔΕΠΠΣ, 2015:1)

Μία ιδιαίτερη δυσκολία στην προσέγγιση μιας ιστορικής εποχής, ειδικά για τους μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η αίσθηση του χώρου και του χρόνου διεξαγωγής των ιστορικών 
γεγονότων καθώς και η χρήση συγκεκριμένης ορολογίας. Η παραπάνω διαπίστωση αφορά ακόμη 
περισσότερο την εποχή του Βυζαντίου που  είναι ελάχιστα οικεία στους μαθητές σε σχέση με 
εκείνες της αρχαιότητας, της Επανάστασης του 1821 ή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Η 
δυσκολία των μαθητών να ανασυνθέσουν με τη φαντασιακή τους σκέψη το Βυζάντιο έχει ως 
αποτέλεσμα την αρνητική προδιάθεση τους τόσο απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας όσο και στην 
απέναντι στην ίδια την επιστήμη αναφοράς. Το κενό αυτό, της διαμεσολάβησης ανάμεσα ατο 
παρελθόν και στο παρόν, έρχεται να καλύψει η ιστορική πηγή, που δεν «προμηθεύει» απλά κάποιες 
πληροφορίες αλλά λειτουργεί ως ειδικό εκπαιδευτικό σκηνικό και ως αφορμή για περαιτέρω 
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ένα πρόγραμμα της Bυζαντινής Ιστορίας της Ε’ 

Δημοτικού που πραγματοποιήθηκε τόσο μέσα στο χώρο της τάξης όσο και έξω από αυτήν 
(μουσεία, μνημεία). Ο στόχος ήταν να επικουρηθεί η διδακτική της Ιστορίας από την αξιοποίηση 
της τέχνης ώστε να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη και η ιστορική συνείδηση. Οι  μέθοδοι που 
αξιοποιήθηκαν ήταν η αφηγηματική, η ανακαλυπτική, η ομαδοσυνεργατική, το παιχνίδι ρόλων, η 
μέθοδος Perkins (artful thinking), η μέθοδος δημιουργικής μάθησης του Edward de Bono «τα έξι 
καπέλα της σκέψης» , η μαθηση μέσω σχεδιασμού (learning by design) και η έρευνα στις πηγές του 
τοπίου (μνημεία, μουσεία). Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα πλούσιο, δυναμικό πληροφοριακό 
υλικό που τους παρείχε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν τη φαντασιακή τους σκέψη, να 
ενισχύσουν  την αισθητική τους αντίληψη, να διευρύνουν την πολιτιστική τους συνείδηση, να 
αποκαλύψουν κοινωνικές αξίες, ιστορικά και πολιτικά δεδομένα.

Λέξεις κλειδιά: Βυζάντιο, Ιστορία, πηγές, τέχνη

1 Εισαγωγή
Η Διδακτική της Ιστορίας αποτελεί έναν πολύ δύσκολο και απαιτητικό τομέα σε κάθε 

εκπαιδευτικό σύστημα καθώς προσκρούσει σε ποικίλα προβλήματα. Η αντικειμενικότητα του 
Ιστορικού ή και του ίδιου το εκπαιδευτικού που διδάσκει το μάθημα, οι προκαταλήψεις ή τα 
στερότυπα που δημιουργούνται εξαιτίας του εθνοκεντρικού χαρακτήρα συγγραφής των σχολικών 
εγχειριδίων καθώς και η γραμμική διδασκαλία του μαθήματος που εστιάζει στα γεγονότα είναι 
κάποια από αυτά.

Ο γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας σύμφωνα με τα νέα αναλυτικά προγράμματα 
είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής 
σκέψης αφορά στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίων και 
αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά στην κατανόηση της 
συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και 
στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον 
(ΔΕΠΠΣ, 2015:1)

Μία ιδιαίτερη δυσκολία στην προσέγγιση μιας ιστορικής εποχής, ειδικά για τους μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η αίσθηση του χώρου και του χρόνου διεξαγωγής των ιστορικών 
γεγονότων καθώς και η χρήση συγκεκριμένης ορολογίας. Η παραπάνω διαπίστωση αφορά ακόμη 
περισσότερο την εποχή του Βυζαντίου που  είναι ελάχιστα οικεία στους μαθητές σε σχέση με 
εκείνες της αρχαιότητας, της Επανάστασης του 1821 ή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Η 
δυσκολία των μαθητών να ανασυνθέσουν με τη φαντασιακή τους σκέψη το Βυζάντιο έχει ως 
αποτέλεσμα την αρνητική προδιάθεση τους τόσο απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας όσο και στην 
απέναντι στην ίδια την επιστήμη αναφοράς. Το κενό αυτό, της διαμεσολάβησης ανάμεσα ατο 
παρελθόν και στο παρόν, έρχεται να καλύψει η ιστορική πηγή, που δεν «προμηθεύει» απλά κάποιες 
πληροφορίες αλλά λειτουργεί ως ειδικό εκπαιδευτικό σκηνικό και ως αφορμή για περαιτέρω 

πληροφόρηση. Άλλωστε μια πηγή διαβάζεται τόσο με βάση την εποχή της όσο και την εποχή μας 
ενώ ρίχνει φως σε όλες τις στιγμές εργασίας του Ιστορικού: τους λόγους για τους οποίους το 
συγκεκριμένο τεκμήριο διατηρήθηκε, επισημάνθηκε και εξετάζεται, την έμφαση στις κοινωνικές 
και λεκτικές πρακτικές των οποίων αποτελεί προϊόν, τις πληροφορίες που παρέχει σε 
προϋπάρχοντα ερωτήματα ή τους νέους προβληματισμούς που θέτει. (Moniot, 2000:271-272)

Οι ιστορικές πηγές, κυρίαρχες στα σχολικά εγχειρίδια άλλων χωρών, στην ελληνική 
πραγματικότητα είναι συχνά παραγκωνισμένες λόγω της υπέρογκης ύλης  και της έλλειψης του 
απαιτούμενου χρόνου για την ορθή διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας. Συχνά δε η ίδια η,  
πρωτοποριακή ομολογουμένως, φιλοσοφία των αναλυτικών προγραμμάτων έρχεται σε αντίθεση με
την απομνημονευτική πρακτική που διέπει την αξιολόγηση του μαθήματος. (Κάββουρα, 2011:101-
103). Η λύση στην περίπτωση αυτή είναι η διαμορφωτική αξιολόγηση μέσω εργασιών και 
παρουσιάσεων διερευνητικού χαρακτήρα που επιτρέπουν στους μαθητές να προσεγγίζουν την 
ιστορική πραγματικότητα με βάση τις εμπειρίες τους, τις νοητικές τους δομές και τις αντιλήψεις 
τους και να οδηγούνται τελικά σε μια ενεργητική διαδικασία διερεύνησης των ιστορικών 
γεγονότων. (ΔΕΠΠΣ, 2015:46) Είναι σημαντικό δε πως αυτού του τύπου η αξιολόγηση ενισχύει 
τόσο τα κίνητρα όσο και την αυτοεκτίμηση των μαθητών, ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στο Γλωσσικό μάθημα. 

Καθώς οι οπτικοακουστικές πηγές (ντοκιμαντέρ, ταινίες, κ.ά.) είναι ελάχιστες στην 
περίπτωση της Βυζαντινής Ιστορίας, έγινε προσπάθεια κατά την υλοποίηση του προγράμματος να 
αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά λογισμικά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου 
Κρήτης καιθώς και το μαθητικό πρόγραμμα του Πεζοπορικού Ομίλου Ηρακλείου 2013-2014. Οι 
μαθητές είδαν με κριτική ματιά και συζήτησαν για την ταινία «El Greco» και το ντοκιμαντέρ 
«Βυζαντινή αυτοκρατορία» του BBC. Επιτεύχθηκε έτσι μια ολιστική παρουσίαση και διερεύνηση
της Βυζαντινής Ιστορίας τόσο εντός όσο και εκτός του σχολικού χώρου ή του ωρολογίου 
προγράμματος,

2 Περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε τόσο μέσα στο χώρο της τάξης και του σχολείου κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων όσο και έξω από αυτόν. Πραγματοποιήθηκαν δράσεις στο χώρο του 
Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, στο κέντρο της πόλης για τη γνωριμία με τα τείχη και τα βυζαντινά 
μνημεία καθώς και οργανωμένες και συστηματοποιημένες επισκέψεις στα οχτώ βυζαντινά κάστρα 
του Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Πεζοπορικό Όμιλο.

2.1 Υλοποίηση του προγράμματος στο χώρο της τάξης
Η εργασία «Βαδίζοντας στα μονοπάτια της πορφύρας» πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές 

των δύο τμημάτων της Ε΄ Τάξης του 43ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου κατά τις ώρες της 
Ιστορίας, της Γλώσσας, των Θρησκευτικών, της Μουσικής, των Εικαστικών, της Θεατρικής 
Αγωγής και της Ευέλικτης Ζώνης με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων. Συχνά δε 
οι μαθητές των δύο τμημάτων έκαναν συνδιδασκαλία ή συνεργάζονταν στην εκπόνηση και την 
παρουσίαση εργασιών.

Στόχος ήταν να γνωρίσουν τον κόσμο του Βυζαντίου χρησιμοποιώντας την τέχνη ως πηγή 
αλλά και ως μέσο διαμεσολάβησης και ερμηνείας ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν και να 
οικοδομήσουν τη νέα γνώση συνδέοντάς την με εκείνη που τους είναι ήδη γνωστή.

Αρχικά ασχολήθηκαν με τη φύση των πηγών ανάλογα με την εποχή τους, τον τόπο και το 
χρόνο που τις δημιούργησαν. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Οι μαθητές με αφορμή τα φύλλα εργασίας1 αλλά και αξιοποιώντας  πηγές οι ίδιοι, γνώρισαν 
το Βυζάντιο, την Ιστορία, τον πολιτισμό του, την καθημερινή ζωή και την κοινωνική οργάνωση, 
την πολιτική, την οικονομία, τη διπλωματία. 

Πέρα από τις εικαστικές πηγές οι μαθητές ασχολήθηκαν με τη μουσική και την υμνογραφία, 
κυρίως μέσα από τα εγκώμια και τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας. Η επαφή τους με τη 
Γλώσσα των ύμνων στάθηκε ιδιαίτερα γόνιμη καθώς τη βίωσαν στα πλαίσια της ελευθερίας χωρίς 
την πίεση των εργασιών και της αξιολόγησης. Παράλληλα μελέτησαν κείμενα όπως τα ακριτικά 
τραγούδια του κύκλου του Διγενή ή τα πτωχοπροδρομικά που φώτιζαν τις κοινωνικοϊστορικές 
συνθήκες της βυζαντινής περιφέρειας σε αντιδιαστολή με εκείνες της Βασιλεύουσας. Διερεύνησαν
με αφορμή τα παραπάνω κατά πόσο η απόσταση ανάμεσα στο διοικητικό κέντρο της 
αυτοκρατορίας και το στρατιωτικό κατεστημένο της περιφέρειας έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στον 
μαρασμό και στην πτώση της. Μέσα από τον «Επιτάφιο» του Γιάννη Ρίτσου, τα μοιρολόγια της 
Κρήτης και της Μάνης και την απεικόνιση του θρήνου της Παναγίας στην τέχνη (βυζαντινή και 
αναγεννησιακή) αλλά και στη σύγχρονη, δημοσιογραφική φωτογραφία βίωσαν την 
οικουμενικότητα του θρήνου της μητέρας για το παιδί της πέρα από θρησκεία, γλώσσα, φυλή, 
εποχή, πολιτισμό. Εξέφρασαν τα συναισθήματα που βίωσαν διαβάζοντας το τροπάριο της 
Κασσιανής και τη «Μαγδαληνή» του Κώστα Βάρναλη μέσα από κείμενα, δραματοποιήσεις, 
παντομίμα, εικόνες. 

Στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας οι μαθητές δανείζονταν σε εβδομαδιαία βάση βιβλία από τη 
Βιβλιοθήκη της τάξης που, με τη βοήθεια των γονέων, είχε εμπλουτιστεί με τίτλους  σχετικούς με 
το διερευνούμενο θέμα.

Εκτίμησαν τα επιτεύγματα των Βυζαντινών στη λογοτεχνία, την επιστήμη και την τεχνολογία 
και τη σημασία της προσφοράς του ελληνισμού στη Δύση. Συνειδητοποίησαν πως η βυζαντινή
κοινωνία ήταν η πρώτη πολυπολιτισμική κοινωνία που έδειξε ανοχή και σεβασμό στη 
διαφορετικότητα, κάτι που στις μέρες μας θεωρείται ακόμα ζητούμενο. Εντόπισαν τις φωτεινές και 
τις σκοτεινές πτυχές της βυζαντινής κοινωνίας και της πολιτικής, κατανόησαν και, μέσα από 
παιχνίδια ρόλων, προσπάθησαν να ερμηνεύσουν με το δικό τους τρόπο τους εσωτερικούς και τους
εξωτερικούς μηχανισμούς και παράγοντες που συνέτειναν στην άνοδο και την πτώση της 
αυτοκρατορίας. 

Προκειμένου να διατηρηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθεί μια μονομερής 
συναισθηματική προσέγγιση σε βάρος του ορθού επιστημονικού λόγου χρησιμοποιήθηκαν ως 
διδακτικό εργαλείο δημιουργικής σκέψης και μάθησης τα «έξι καπέλα της σκέψης» του Edward de
Bono. Πιο  συγκεκριμένα σε θέματα που χρειαζόταν να επιχειρηματολογήσουν όπως η επιλογή της 
νέας πρωτεύουσας του Βυζαντινού κράτους, η πολιτική του Κωνσταντίνου ή του Ιουλιανού, η 
στάση του Νίκα, η εικονομαχία, ή η στροφή προς τη Δύση από τους τελευταίους αυτοκράτορες , οι 
μαθητές, αφού μοιράζονταν σε ομάδες, επεξεργάζονταν το θέμα από μία μόνο συγκεκριμένη 
πλευρά. Η ομάδα με το άσπρο καπέλο παρουσίαζε τα γεγονότα πληροφοριακά τηρώντας στάση 
ουδετερότητας. Η ομάδα του κόκκινου καπέλου εστίαζε στη συναισθηματική πλευρά του θέματος 
με αποτέλεσμα κάποιες φορές να παρασύρεται από το συναίσθημά της. Όσοι είχαν το μαύρο 
καπέλο, προσέγγιζαν το θέμα από την πλευρά της λογικής κι αυτό συχνά τους έκανε αρνητικούς 
και επικριτικούς απέναντι στους άλλους. Η ομάδα του κίτρινου καπέλου εντόπιζε και παρουσίαζε 
τα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη συγκεκριμένη περίσταση ενώ  η ομάδα με το 
πράσινο καπέλο, η ομάδα της δημιουργικότητας, πρότεινε νέες λύσεις. 

Ο εκπαιδευτικός εκπροσωπώντας το μπλε καπέλο, οργάνωνε και παρουσίαζε τη σφαιρική 
άποψη της κατάστασης όπως αυτή διαμορφωνόταν από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων της 
δουλειάς της κάθε ομάδας.

Η διαδικασία αυτή βοήθησε πολύ τους μαθητές να κατανοήσουν μια κατάσταση και να την 
κρίνουν αφού πρώτα την αντιμετωπίσουν σφαιρικά και πολυπρισματικά. Μάλιστα την 

1 http://www.43dim.gr/2013-09-21-10-22-03/598-/event_details

ενσωμάτωσαν στη σχολική ζωή και την εφάρμοζαν όταν προέκυπταν θέματα προς επίλυση στην 
καθημερινότητά τους.

Παράλληλα με τις δράσεις που περιγράφονται παραπάνω, οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες 
ερευνούσαν διάφορα θέματα όπως η θέση της γυναίκας στη Βυζαντινή κοινωνία, τα όπλα, τα 
μοναστήρια κ.ά. τα οποία παρουσίαζαν στους συμμαθητές τους, ενώ συμμετείχαν στις 
στοχευμένες πεζοπορίες του Πεζοπορικού Ομίλου Ηρακλείου και μοιράζονταν τις εμπειρίες τους.

Για  την παρουσίαση του προγράμματός τους στο τέλος της χρονιάς, επέλεξαν να σχεδιάσουν 
ένα θεατρικό δρώμενο με τη μορφή μιας ζωντανής ιστοριογραμμής. Αφού εντόπισαν τους 
κυριότερους σταθμούς αλλά και τους πρωταγωνιστές της Βυζαντινής Ιστορίας, έγραψαν με τη 
συνδρομή των εκπαιδευτικών τα κείμενα και τους διαλόγους για το έργο τους. Σχεδίασαν οι ίδιοι 
τα ενδύματα, τις ζώνες, τις πόρπες, τα κοσμήματα και τα διαδήματα ενώ κατασκεύασαν τα 
σκηνικά της παράστασης.

2.2 Υλοποίηση του προγράμματος έξω από τα όρια της τάξης.
Η φύση ως ιδανικός τόπος για την κατάκτηση της γνώσης είχε αναδειχθεί ήδη από τον 17ο

αιώνα από φιλοσόφους, παιδαγωγούς και θεωρητικούς της εκπαίδευσης. 
Η συστηματική όμως και οργανωμένη αξιοποίηση των υπαίθριων χώρων και των πηγών του 

τοπίου στην εκπαίδευση (outdoor education) ήδη γνωστή στης ΗΠΑ και στη Βρετανία από τη 
δεκαετία του 1990, συνιστά μια αληθινά βιωματική εμπειρία απότοκο της εξέλιξης: α) της 
παιδαγωγικής επιστήμης και των θεωριών μάθησης, β) της εκπαίδευσης στη φύση, γ) της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δ) της μουσειολογίας και της εκπαιδευτικής κληρονομιάς 
(Καλεσοπούλου, 2011:300). Τελευταία εντάσσεται και στα εκπαιδευτικά προγράμματα στη χώρα 
μας. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι επισκέψεις στα Βυζαντινά κάστρα ως μέσο για να 
γνωρίσουν οι μαθητές την πολιτιστική τους κληρονομιά, να την εκτιμήσουν και τελικά ως 
υπεύθυνοι πολίτες στο μέλλον να αναλάβουν δράση για να τη διασώσουν. Παράλληλα όμως μέσω 
της επαφής με τη φύση στόχος ήταν  η ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, η
ανάληψη πρωτοβουλιών και η διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, η κοινωνικοποίηση και η 
ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς μέσα από δραστηριότητες. 

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνταν κάθε  μήνα και ημέρα Σάββατο, κάτω από την επίβλεψη 
και την επιστημονική καθοδήγηση του υπεύθυνου του προγράμματος, κου Νίκου Γιγουρτάκη, 
εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Συμμετείχαν σε αυτές προαιρετικά 
όσοι μαθητές το επιθυμούσαν  συνοδευόμενοι από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς 
τους. Η πρώτη επαφή με τα απομεινάρια ενός Βυζαντινού κάστρου πραγματοποιήθηκε σε από 
κοινού συνάντηση των δύο τμημάτων στο χώρο του σχολείου.

Για την προσέγγιση του μνημείου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του Perkins (artful thinking).
Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, παρατήρησαν την εικόνα του πρώτου κάστρου που θα 
επισκέπτονταν χωρίς να γνωρίζουν τίποτα γι’ αυτό. Έκαναν εικασίες για τον τόπο και το χρόνο 
κατασκευής του, τα υλικά, τους κατοίκους ή τους υπεύθυνους για την κατασκευή του, υπέθεσαν 
τους λόγους της καταστροφής του. Ζωγράφισαν, εκφράστηκαν λεκτικά ή εξωλεκτικά και στο τέλος 
τους αποκαλύφθηκε η ονομασία και ο τόπος του κάστρου. Στις πρώτες επισκέψεις οι μαθητές 
παρακολουθούσαν κυρίως την αφήγηση του υπεύθυνου του προγράμματος και προσπαθούσαν να 
δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που τους έθετε. Σταδιακά εξοικειώθηκαν και άρχισαν να 
διαμορφώνουν τη δική τους άποψη, να παρατηρούν την τειχοποιία και τα κατασκευαστικά υλικά, 
να αναζητούν τις αποθήκες ή τις δεξαμενές νερού για να εξαγάγουν συμπεράσματα για το μέγεθος 
ή τη σπουδαιότητα του κάστρου, να διαπιστώνουν από τον προσανατολισμό των πυλών του από 
ποια σημεία το προσέγγιζαν οι εχθροί και αν αυτοί ήταν εσωτερικοί ή εξωτερικοί. Όσοι από τους 
μαθητές συμμετείχαν στις πεζοπορίες μοιράζονταν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με τους 
συμμαθητές τους στην τάξη μέσα από σχεδιασμένα από τους εκπαιδευτικούς φυλλάδια 
ανατροφοδότησης που αποτελούσαν κυρίως αφορμή για συζήτηση. Διερευνήθηκε έτσι ένα 
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σημαντικό κομμάτι της Τοπικής Ιστορίας που δεν υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια. Η Βυζαντινή 
Κρήτη, συμπιεσμένη και παραγκωνισμένη από τη Μινωική και την Ενετική Iστορία της απουσιάζει 
τοσο από τα  σχολικά βιβλία όσο και από τους τουριστικούς οδηγούς. Τα βυζαντινά της κάστρα 
είναι ελάχιστα γνωστά ενώ πολλά από αυτά, λεηλατημένα σε παλιότερες εποχές ή αγνοημένα από 
την επίσημη πολιτεία, κινδυνεύουν να χαθούν στη λήθη. Τα κάστρα που επισκεφθήκαμε ήταν: το 
κάστρο του Προφήτη Ηλία που χτίστηκε από το Νικηφόρο Φωκά, το κάστρο της Γόρτυνας, το 
κάστρο της Λύκτου, της Μέλισσας, το Ριζόκαστρο (Belvedere), το Μονοφάτσι (Bonifacio), o
Κάστελος Μελεσών, το φρούριο Μέλισα και ο Κάστελος Καταλαγαρίου.

Ένα σημαντικό θέμα που τέθηκε για συζήτηση με αφορμή τις επισκέψεις αυτές ήταν ο 
σεβασμός και η αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι μαθητές σκέφτηκαν, συζήτησαν 
και πρότειναν λύσεις ώστε να επιβιώσουν τα μνημεία, να τα γνωρίσει ο κόσμος και να αντιληφθεί 
τη σημασία τους όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό ή παγκόσμιο. Σύγκριναν την 
κατάσταση των κάστρων με εκείνη των  μνημείων άλλων χωρών ή των μνημείων της Unesco και 
κατέληξαν πως υπάρχει στην Ελλάδα η τάση να μην αποδίδεται στα μνημεία του πεδίου η αξία που 
τους πρέπει και πως θα πρέπει να αλλάξει η τάση αυτή μέσα από δράσεις τόσο των τοπικών αρχών 
όσο και της κεντρικής εξουσίας σε θέματα πολιτισμού. Σημαντική θεώρησαν  ωστόσο και την  
αλλαγή της  στάσης των ίδιων των πολιτών οι οποίοι θα πρέπει να σέβονται, να προστατεύουν και 
να μην καταστρέφουν μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Εκτός από τις πεζοπορίες πραγματοποιήθηκαν δύο στοχευμένες επισκέψεις, ειδικά 
σχεδιασμένες από πριν για τις ανάγκες των μαθητών, σε συνεργασία με το Ιστορικό Μουσείο 
Κρήτης. Η πρώτη «Τα χρώματα του πάθους» στόχευε στη μελέτη των έργων τέχνης του Βυζαντίου, 
το συμβολισμό στις βυζαντινές εικόνες, και τη μελέτη δύο εικόνων του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου 
που αποτελούν μόνιμα εκθέματα του Μουσείου. Τέλος μέσα από σύγχρονα έργα τέχνης που 
απεικόνιζαν το θείο έκλεισαν τον κύκλο της διερεύνησής τους. Οι μαθητές είχαν ήδη προετοιμαστεί 
από την τάξη, είχαν μελετήσει τις σχολές της αγιογραφίας (κρητική και μακεδονική), είχαν έρθει σε 
επαφή με έργα που απεικόνιζαν θρησκευτικά θέματα στην αναγέννηση, έργα σουρρεαλιστικά ή 
κυβιστικά κ.α. Κατά την επίσκεψή τους στο Μουσείο έχοντας σημειωματάρια και φυλλάδια 
εργασίας έψαχναν για συγκεκριμένα στοιχεία που θα επιβεβαίωναν ή θα απέρριπταν τις υποθέσεις 
που είχαν κάνει στο σχολείο.

Με τον ίδιο τρόπο εργάστηκαν, ομαδικά, στα πλαίσια του προγράμματος «Τα ενετικά 
μνημεία του Ηρακλείου». Μέσα από τη μακέτα του Ηρακλείου που εκτίθεται στο Μουσείο 
εντόπισαν τα σημεία που υπάρχουν ακόμη στην πόλη, διαπίστωσαν πως κάποια καταστράφηκαν 
είτε από σεισμούς είτε από ανθρώπινη παρέμβαση θύματα της έλλειψης παιδείας και σεβασμού. 
Στη συνέχεια περιηγήθηκαν μαζί με την υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος του 
Μουσείου, στο κέντρο της πόλης όπου η κάθε ομάδα ανέλαβε να παρουσιάσει στις υπόλοιπες το 
μνημείο που είχε μελετήσει.

2.3 Συμπεράσματα
Η εκπόνηση του προγράμματος «Βαδίζοντας στα μονοπάτια της πορφύρας» θεωρούμε πως 

είχε πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές. Στην αξιολόγηση του προγράμματος από τους ίδιους στο 
τέλος της χρονιάς, είναι χαρακτηριστικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε πως ενδιαφέρεται 
να γνωρίσει και να μελετήσει καλύτερα τη Βυζαντινή Ιστορία στις επόμενες τάξεις. Το 43% 
κατέτασσε την Ιστορία στην πρώτη θέση, ως το πιο αγαπημένο του μάθημα, ενώ το 66% δήλωσε 
πως άλλαξε στάση απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας. Δεν το φοβούνταν πια, ούτε το θεωρούσαν 
βαρετό, αντίθετα το τοποθέτησαν σε καλύτερη θέση στις προτιμήσεις τους σε σχέση με εκείνη που 
βρισκόταν πριν την εκπόνηση του προγράμματος. Ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα όσον αφορά τη 
στάση τους ως προς την αρχαία ελληνική γλώσσα. Πριν την έναρξη του προγράμματος οι μαθητές 
εξέφραζαν έντονο άγχος και ανησυχία για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών που θα 
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στάση τους ως προς την αρχαία ελληνική γλώσσα. Πριν την έναρξη του προγράμματος οι μαθητές 
εξέφραζαν έντονο άγχος και ανησυχία για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών που θα 

διδάσκονταν στο Γυμνάσιο ενώ αναρωτιούνταν για ποιο λόγο θα πρέπει να διδάσκονται μια 
γλώσσα νεκρή. Στο τέλος του προγράμματος δήλωσαν πως «τους αρέσουν πολύ τα αρχαία 
ελληνικά», πως «άλλαξαν γνώμη για το μάθημα» και πως «τελικά δεν είναι τόσο δύσκολα αφού 
μοιάζει σαν να είναι καταγεγραμμένα στον εγκέφαλό μας».

Πέρα από την αξιολόγηση των ίδιων των μαθητών, ως υπεύθυνοι εκπόνησης του 
προγράμματος πιστεύουμε πως πετύχαμε τον αρχικό μας σκοπό που ήταν η βιωματική προσέγγιση 
της Βυζαντινής Ιστορίας μέσω των πηγών και της τέχνης. Τα αποτελέσματα όσον αφορά τον
γνωστικό τομέα ήταν εξαιρετικά ακόμη και για μαθητές που θεωρούνταν πιο αδύναμοι στο 
συγκεκριμένο μάθημα. Το λεξιλόγιο και η προφορική τους έκφραση βελτιώθηκαν αισθητά, καθώς 
συχνά χρειαζόταν να επιχειρηματολογήσουν και να στηρίξουν τις θέσεις τους στην ομάδα. 
Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα ως προς τη γραπτή έκφραση και κυρίως το 
επιχειρηματολογικό κείμενο.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον συμπέρασμα το οποίο μας επισημάνθηκε και από τους γονείς των 
μαθητών, ήταν πως ενισχύθηκε το ενδιαφέρον τους για την πολιτική και την κοινωνική ενημέρωση. 
Πιο συγκεκριμένα στην αρχή της χρονιάς η πλειοψηφία των μαθητών έδειχνε πλήρη αδιαφορία για 
θέματα επικαιρότητας ενώ αρνούνταν πεισματικά να ενημερωθεί από τις ειδησεογραφικές 
εκπομπές ή από τις εφημερίδες. Ωστόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος η τάση αυτή άλλαζε 
σταδιακά καθώς όπως ανέφεραν, «η πολιτική και η οικονομία τελικά έχει άμεση σχέση με την 
Ιστορία». Στην Στ’ Τάξη η σκέψη τους έχει ωριμάσει ακόμη περισσότερο, ενημερώνονται 
καθημερινά πλέον  και είναι  σε θέση να συζητήσουν με αξιοθαύμαστη σοβαρότητα για διάφορα 
θεματα.

Σημαντική ήταν ακόμη η ενδυνάμωση της ομάδας και μάλιστα δυο πολύ διαφορετικών 
τμημάτων. Το κλίμα συνεργασίας και αποδοχής που δημιουργήθηκε συνεχίστηκε και στην επόμενη 
τάξη, ενώ συντέλεσε στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας μέσα στο χώρο του σχολείου.

Ο τρόπος που οι μαθητές βλέπουν την πολιτιστική τους κληρονομιά άλλαξε και 
ευαισθητοποιήθηκαν σημαντικά στον τομέα της διάσωσης και της συντήρησης των μνημείων.
Έμαθαν να βλέπουν τα μνημεία με μια πιο διεισδυτική ματιά, να ψάχνουν πίσω από τα απομεινάρια 
ενός πολιτισμού, να ανασυνθέτουν εικόνες, να διερευνούν στοιχεία. 

Τέλος οι πεζοπορίες και η έρευνα επί τόπου  άνοιξαν τους ορίζοντες των μαθητών, ενίσχυσαν 
την αυτοεκτίμησή τους, καλλιέργησαν το ομαδικό πνεύμα και βοήθησαν κυρίως τα πιο εσωστρεφή 
παιδιά να εκφραστούν με μεγαλύτερη άνεση. Παράλληλα δε παρατηρήθηκε βελτίωση και 
ενδυνάμωση στις σχέσεις των μαθητών τόσο με τους εκπαιδευτικούς όσο και με τους γονείς τους.

Από την πλευρά της οργάνωσης κρίνουμε πως ήταν ένα καλά σχεδιασμένο, δυναμικό 
πρόγραμμα με ευελιξία και επεκτασιμότητα. Αν διαθέταμε περισσότερο χρόνο θα μπορούσε να 
σχεδιαστεί ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου τα σχολεία διαφορετικών πόλεων θα παρουσίαζαν το 
δικό τους κάστρο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον οι μαθητές να κάνουν συγκρίσεις και να βρουν κοινά 
σημεία και διαφορές ανάμεσα στα κάστρα διαφορετικών ιστορικών περιόδων σε διαφορετικούς 
τόπους. Ακόμη σε συνεργασία με φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς θα  μπορούσαν να σχεδιάσουν 
και να εκδώσουν ένα τουριστικό οδηγό για τα βυζαντινά κάστρα του Ηρακλείου.

Οι εργασίες των μαθητών καθώς και οι παρουσιάσεις και τα λογισμικά που 
χρησιμοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς  είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της τάξης2 στην 
«Ευέλικτη Ζώνη»  και στη «Σελίδα των παιδιών».

Βιβλιογραφία
Αγγελάκος, Κ. Κόκκινος, Γ. (2004). Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της 

Ιστορίας με τη χρήση πηγών. Αθήνα: Μεταίχμιο.

2 http://www.43dim.gr/

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

564

Γιγουρτάκης, Ν. (2014). Βυζαντινά κάστρα στην κρήτη, ανακτήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2015 
από http://issuu.com/anagno/docs/8_kastra

ΔΕΠΠΣ (2015). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, ανακτήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2015 από http://www.pi-
schools.gr/programs/depps/

Κάββουρα, Δ. (2011). Διδακτική της Ιστορίας Επιστήμη, Διδασκαλία, Μάθηση, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Καλεσοπούλου, Δ. (2011). Παιδί και εκπαίδευση στο μουσείο. Θεωρητικές αφετηρίες, παιδαγωγικές 

πρακτικές. Αθήνα: Πατάκη
Κόκκος, Α. και Συνεργάτες, (2011) Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Νάκου, Ειρ. (2000) Τα παιδιά και η ιστορία Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία, Αθήνα: 

Μεταίχμιο.
Νάκου, Ειρ. (2001) Μουσεία: Εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός Από τη σκοπιά της θεωρίας του 

υλικού πολιτισμού, της μουσειολογίας και της μουσειοπαιδαγωγικής, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Χρυσαφίδης, Κ. (2000). Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία, Αθήνα: Gutenberg.
De Bono, Ed. (2006). Τα έξι καπέλα της σκέψης, Αθήνα: Αλκυών.
Ferro M. (2000). Πώς διηγούνται την ιστορία στα παιδιά. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Moniot, Η. (2002). Η διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Sebba J. (2000). Ιστορία για όλους. Διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό 

και το Γυμνάσιο. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Brofy, J. Sledright, B. (1997). Teaching and learning History in Elementary Schools, New York:

Teachers College Press
Perkins, D. (1994). The Intelligent Eye: learning to think by looking at Art. Los Angeles, California:

The Getty Education Institute for the Arts.
Turner Bisset, R. (2005). Creative teaching History in the Primary Classroom, London: David 

Fulton Publishers



565

Γιγουρτάκης, Ν. (2014). Βυζαντινά κάστρα στην κρήτη, ανακτήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2015 
από http://issuu.com/anagno/docs/8_kastra

ΔΕΠΠΣ (2015). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Αθήνα: Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, ανακτήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2015 από http://www.pi-
schools.gr/programs/depps/

Κάββουρα, Δ. (2011). Διδακτική της Ιστορίας Επιστήμη, Διδασκαλία, Μάθηση, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Καλεσοπούλου, Δ. (2011). Παιδί και εκπαίδευση στο μουσείο. Θεωρητικές αφετηρίες, παιδαγωγικές 

πρακτικές. Αθήνα: Πατάκη
Κόκκος, Α. και Συνεργάτες, (2011) Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Νάκου, Ειρ. (2000) Τα παιδιά και η ιστορία Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία, Αθήνα: 

Μεταίχμιο.
Νάκου, Ειρ. (2001) Μουσεία: Εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός Από τη σκοπιά της θεωρίας του 

υλικού πολιτισμού, της μουσειολογίας και της μουσειοπαιδαγωγικής, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Χρυσαφίδης, Κ. (2000). Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία, Αθήνα: Gutenberg.
De Bono, Ed. (2006). Τα έξι καπέλα της σκέψης, Αθήνα: Αλκυών.
Ferro M. (2000). Πώς διηγούνται την ιστορία στα παιδιά. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Moniot, Η. (2002). Η διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Sebba J. (2000). Ιστορία για όλους. Διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό 

και το Γυμνάσιο. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Brofy, J. Sledright, B. (1997). Teaching and learning History in Elementary Schools, New York:

Teachers College Press
Perkins, D. (1994). The Intelligent Eye: learning to think by looking at Art. Los Angeles, California:

The Getty Education Institute for the Arts.
Turner Bisset, R. (2005). Creative teaching History in the Primary Classroom, London: David 

Fulton Publishers

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ: 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΡΩΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΩΝ;

Κίτσου Ιωάννα
kitsou.ioanna@gmail.com

Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

Συγκιρίδου Ευαγγελία 
lia.sygki@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Περίληψη
Η έρευνα σχετικά με το φύλο και τη λογοτεχνία απασχολεί την επιστημονική και την 

εκπαιδευτική κοινότητα εδώ και αρκετά χρόνια. Εστίαζε, ως τώρα, στην καταγραφή των 
χαρακτηριστικών των ηρωίδων: πόσο δυναμικές είναι, τι πρότυπα αναπαράγουν, ποιος είναι ο 
ρόλος τους στην πλοκή της ιστορίας. Στο άρθρο αυτό, το επίκεντρο δεν είναι το κορίτσι-ηρωίδα της 
λογοτεχνίας, αλλά το αγόρι. Με μια έρευνα, στην οποία συμμετείχαν μαθητές της Ε΄ Δημοτικού, 
επιχειρούμε να καταγράψουμε ποια είναι τα καινούρια χαρακτηριστικά που αναδύονται στα 
αγόρια-ήρωες των σύγχρονων παιδικών βιβλίων και πόσο ανιχνεύσιμα είναι από τους μικρούς 
αναγνώστες. Για αυτό, χρησιμοποιήσαμε ένα απόσπασμα από ένα λογοτεχνικό βιβλίο για παιδιά 
και ένα διήγημα· και τα δύο με ήρωες αγόρια. Εκτός από ερωτηματολόγια, χρησιμοποιήσαμε 
τεχνικές της φιλαναγνωσίας, όπως η συνέχιση της ιστορίας, η αναδιήγηση της πλοκής από άλλο 
πρόσωπο και η ανατροπή του τέλους για να συγκεντρώσουμε τις απόψεις των παιδιών σχετικά με 
τον ρόλο των φύλων. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να έχει 
η λογοτεχνία στο σχολείο για την απόκτηση του ρόλου του φύλου μέσα από λιγότερο στερεοτυπικά 
μονοπάτια. 

Λέξεις κλειδιά: παιδική λογοτεχνία, έμφυλες ταυτότητες, φιλαναγνωσία

1 Εισαγωγή
Σύμφωνα με τους Kittelberger (2002), Trepanier-Street & Romatowski (1999), η παιδική 

λογοτεχνία μπορεί να επηρεάσει την ιδέα που έχουν τα παιδιά για τους ρόλους των φύλων μέσα 
από τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, την εικονογράφηση, αλλά και το ίδιο το περιεχόμενο της 
ιστορίας. Οι Peterson & Lach στο Narahara (1998) έδειξαν ότι η επίγνωση των στερεοτύπων
μπορεί να αλλάξει τη στάση των παιδιών. Τα παιδιά που διάβαζαν βιβλία στα οποία οι ήρωες δεν 
ακολουθούν στεροτυπικά πρότυπα, μπορούσαν να διαμορφώσουν μια λιγότερο στερεοτυπική 
στάση απέναντι στα φύλα. 

Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν τέτοια βιβλία στη σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία. Σε 
παλιότερα βιβλία τα αγόρια πρωταγωνιστούσαν σε ιστορίες επιδεικνύοντας χαρακτηριστικά όπως 
εξυπνάδα και αγάπη για την περιπέτεια, ενώ τα κορίτσια βρίσκονταν σε λιγότερο «ενεργές» και πιο 
συναισθηματικές καταστάσεις. Οι Key & Wertzman εύστοχα γράφουν «boys do, girls are». Σήμερα
θεωρούμε ότι  η απεικόνιση των κοριτσιών έχει αλλάξει. Υπάρχουν δυναμικές ηρωίδες, έξυπνες, 
δυνατές, δραστήριες. Όμως, ακόμη και τα λιγότερο στερεοτυπικά βιβλία της παιδική λογοτεχνίας 
απεικονίζουν κορίτσια με «αγορίστικα» χαρακτηριστικά και ποτέ το αντίθετο (Tsao, 2008)

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης που συμμετείχαν στην έρευνα γνωρίζουν ήδη και έχουν υιοθετήσει
συμπεριφορές που αρμόζουν στο φύλο τους, έχουν δηλαδή διαμορφώσει ταυτότητα φύλου μέσα 
από γονεϊκά πρότυπα, σχολικά πρότυπα (συμπεριφορές συμμαθητών, δασκάλων, συμπεριφορές 
φύλου που προβάλλονται από τα σχολικά κείμενα), αλλά και μέσα από την επαφή τους με κείμενα 
από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο. Ως «ταυτότητα φύλου» ορίζεται το ιδιαίτερο συναίσθημα που 
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αποκτά ένα παιδί όταν συνειδητοποιεί ότι ανήκει στο ένα ή στο άλλο φύλο και εμπερικλείει 
βιολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά (Νασιάκου, 1979, στο Δαδάτση 2013). Οι ταυτότητες 
φύλου, όμως, όπως γνωρίζουμε σήμερα, αντιτίθενται στην ύπαρξη συγκεκριμένων και 
προκαθορισμένων χαρακτηριστικών και στερεοτυπικών συμπεριφορών για τα φύλα, είναι ρευστές, 
σχετικές και πολλαπλές, ιστορικά και πολιτισμικά εξαρτώμενες (Δαδάτση, 2013).

Συνεπώς αξίζει να μελετήσουμε πώς η λογοτεχνία συμβάλλει στη ρευστή αυτή κατασκευή 
και τι πρότυπα αναπαράγει. Όσο για την έμφαση στο αγόρι, τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για 
«κρίση του ανδρισμού». Αυτή η κρίση αντιμετωπίζεται ως απόρροια της αλλαγής των κοινωνικών 
και εργασιακών συνθηκών και της έμφασης που δόθηκε στο γυναικείο φύλο μέσα από τα 
φεμινιστικά κινήματα και που οδήγησαν στην παραμέληση της ενασχόλησής μας με το ανδρικό 
φύλο, με το αγόρι. Έτσι ξεκινά η μελέτη της νέας ανδρικής αλλά και αγορίστικης ταυτότητας.

2 Μεθοδολογία
Η έρευνα που παρουσιάζεται στο άρθρο πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-15

στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
τίτλο «Μελέτη των νέων προτύπων για το ανδρικό φύλο μέσα από τα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία» 
(Υπεύθυνη Μένη Κανατσούλη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & 
Εκπαίδευσης). Σύμφωνα με το πρόγραμμα έπρεπε να επιλέξουμε ένα ή δύο λογοτεχνικά 
αποσπάσματα ή διηγήματα από έναν προτεινόμενο κατάλογο, τα οποία διέφεραν ως προς τον 
αριθμό και το είδος της παρουσίας των ηρωίδων. 

Επιλέξαμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ο αδερφός της Ασπασίας» του Μ. Κοντολέων και 
το κείμενο «Πόδια ποδοσφαιριστή» από τη συλλογή «Όλη η Γη μια μπάλα». Ο Δαμιανός, ο ήρωας 
του βιβλίου, θα αποτελούσε πεδίο συζήτησης για τα στερεότυπα του ρόλου του αγοριού στην 
οικογένεια, ενώ ο Γιλντράι, ο ήρωας του διηγήματος, θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή αφορμή 
για συζήτηση άλλων «αγορίστικων» χαρακτηριστικών στο πιο δημοφιλές αγορίστικο παιχνίδι· το 
ποδόσφαιρο. Πόσο ανιχνεύσιμα είναι τα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά στις συμπεριφορές των 
αγοριών και κατά πόσο οι συμπεριφορές των ηρώων είναι αποδεκτές και οικείες στα αγόρια και τα 
κορίτσια της τάξης; 

2.2 Μέσα συλλογής δεδομένων: ερωτηματολόγια και τεχνικές φιλαναγνωσίας

2.2.1 Οι ήδη υπάρχουσες απόψεις
Χρησιμοποιήσαμε ερωτηματολόγια για να ανιχνεύσουμε τις υπάρχουσες στάσεις και τις ήδη 

διαμορφωμένες αντιλήψεις. Σε αυτά, ζητάμε από τα παιδιά να καταγράψουν:
 τον αγαπημένο τους ήρωα, 
 την αγαπημένη τους ηρωίδα,
 τι είναι καλύτερο όταν είσαι αγόρι
 τι είναι καλύτερο όταν είσαι κορίτσι. 

Έτσι, θα είχαμε τις απόψεις τους για τους λογοτεχνικούς ήρωες, αλλά και για το κορίτσι και 
το αγόρι της πραγματικής ζωής. 

Ας δούμε τι απάντησαν τα κορίτσια της τάξης: 
Από τα 14 ερωτηματολόγια που συλλέξαμε φαίνεται ότι τα κορίτσια διαβάζουν λογοτεχνία, 

αν και κάποιες από τις ηρωίδες που επιλέγουν είναι ηρωίδες κόμικς. Υπήρχε μια κατηγορία με 
δυνατά και δυναμικά γυναικεία πρότυπα (7), τέσσερα (4) κορίτσια που επέλεξαν ανέμελες, αστείες 
ή διασκεδαστικές ηρωίδες, (1) μια απάντηση για μια ηρωίδα που γίνεται μαμά για τον αδερφό της 
και δύο (2) κορίτσια που δεν επέλεξαν καμία ηρωίδα, το ένα μάλιστα από αυτά είπε ότι οι ηρωίδες 
είναι όλες καλές. Με εξαίρεση δύο απαντήσεις, θα λέγαμε ότι για τα κορίτσια μοιάζει σαν να 
υπάρχει μια διπλή επιλογή σε ό,τι αφορά τα κοριτσίστικα λογοτεχνικά πρότυπα: η δυναμική 
λιγότερο στερεοτυπική και μια πιο παραδοσιακή γλυκιά, αστεία, μητρική παραδοσιακή. 
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αποκτά ένα παιδί όταν συνειδητοποιεί ότι ανήκει στο ένα ή στο άλλο φύλο και εμπερικλείει 
βιολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά (Νασιάκου, 1979, στο Δαδάτση 2013). Οι ταυτότητες 
φύλου, όμως, όπως γνωρίζουμε σήμερα, αντιτίθενται στην ύπαρξη συγκεκριμένων και 
προκαθορισμένων χαρακτηριστικών και στερεοτυπικών συμπεριφορών για τα φύλα, είναι ρευστές, 
σχετικές και πολλαπλές, ιστορικά και πολιτισμικά εξαρτώμενες (Δαδάτση, 2013).

Συνεπώς αξίζει να μελετήσουμε πώς η λογοτεχνία συμβάλλει στη ρευστή αυτή κατασκευή 
και τι πρότυπα αναπαράγει. Όσο για την έμφαση στο αγόρι, τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για 
«κρίση του ανδρισμού». Αυτή η κρίση αντιμετωπίζεται ως απόρροια της αλλαγής των κοινωνικών 
και εργασιακών συνθηκών και της έμφασης που δόθηκε στο γυναικείο φύλο μέσα από τα 
φεμινιστικά κινήματα και που οδήγησαν στην παραμέληση της ενασχόλησής μας με το ανδρικό 
φύλο, με το αγόρι. Έτσι ξεκινά η μελέτη της νέας ανδρικής αλλά και αγορίστικης ταυτότητας.

2 Μεθοδολογία
Η έρευνα που παρουσιάζεται στο άρθρο πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-15

στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
τίτλο «Μελέτη των νέων προτύπων για το ανδρικό φύλο μέσα από τα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία» 
(Υπεύθυνη Μένη Κανατσούλη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & 
Εκπαίδευσης). Σύμφωνα με το πρόγραμμα έπρεπε να επιλέξουμε ένα ή δύο λογοτεχνικά 
αποσπάσματα ή διηγήματα από έναν προτεινόμενο κατάλογο, τα οποία διέφεραν ως προς τον 
αριθμό και το είδος της παρουσίας των ηρωίδων. 

Επιλέξαμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ο αδερφός της Ασπασίας» του Μ. Κοντολέων και 
το κείμενο «Πόδια ποδοσφαιριστή» από τη συλλογή «Όλη η Γη μια μπάλα». Ο Δαμιανός, ο ήρωας 
του βιβλίου, θα αποτελούσε πεδίο συζήτησης για τα στερεότυπα του ρόλου του αγοριού στην 
οικογένεια, ενώ ο Γιλντράι, ο ήρωας του διηγήματος, θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή αφορμή 
για συζήτηση άλλων «αγορίστικων» χαρακτηριστικών στο πιο δημοφιλές αγορίστικο παιχνίδι· το 
ποδόσφαιρο. Πόσο ανιχνεύσιμα είναι τα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά στις συμπεριφορές των 
αγοριών και κατά πόσο οι συμπεριφορές των ηρώων είναι αποδεκτές και οικείες στα αγόρια και τα 
κορίτσια της τάξης; 

2.2 Μέσα συλλογής δεδομένων: ερωτηματολόγια και τεχνικές φιλαναγνωσίας

2.2.1 Οι ήδη υπάρχουσες απόψεις
Χρησιμοποιήσαμε ερωτηματολόγια για να ανιχνεύσουμε τις υπάρχουσες στάσεις και τις ήδη 

διαμορφωμένες αντιλήψεις. Σε αυτά, ζητάμε από τα παιδιά να καταγράψουν:
 τον αγαπημένο τους ήρωα, 
 την αγαπημένη τους ηρωίδα,
 τι είναι καλύτερο όταν είσαι αγόρι
 τι είναι καλύτερο όταν είσαι κορίτσι. 

Έτσι, θα είχαμε τις απόψεις τους για τους λογοτεχνικούς ήρωες, αλλά και για το κορίτσι και 
το αγόρι της πραγματικής ζωής. 

Ας δούμε τι απάντησαν τα κορίτσια της τάξης: 
Από τα 14 ερωτηματολόγια που συλλέξαμε φαίνεται ότι τα κορίτσια διαβάζουν λογοτεχνία, 

αν και κάποιες από τις ηρωίδες που επιλέγουν είναι ηρωίδες κόμικς. Υπήρχε μια κατηγορία με 
δυνατά και δυναμικά γυναικεία πρότυπα (7), τέσσερα (4) κορίτσια που επέλεξαν ανέμελες, αστείες 
ή διασκεδαστικές ηρωίδες, (1) μια απάντηση για μια ηρωίδα που γίνεται μαμά για τον αδερφό της 
και δύο (2) κορίτσια που δεν επέλεξαν καμία ηρωίδα, το ένα μάλιστα από αυτά είπε ότι οι ηρωίδες 
είναι όλες καλές. Με εξαίρεση δύο απαντήσεις, θα λέγαμε ότι για τα κορίτσια μοιάζει σαν να 
υπάρχει μια διπλή επιλογή σε ό,τι αφορά τα κοριτσίστικα λογοτεχνικά πρότυπα: η δυναμική 
λιγότερο στερεοτυπική και μια πιο παραδοσιακή γλυκιά, αστεία, μητρική παραδοσιακή. 

Όσο για τους ήρωες της λογτεχνίας, τα κορίτσια επιλέγουν αυτούς που δεν έχουν 
στερεοτυπικά χαρακτηριστικά παλιότερων εποχών. Οι ήρωές τους συνδυάζουν χαρακτηριστικά που 
θα αποδίδαμε και σε ένα κορίτσι (ομορφιά, χιούμορ, γλυκύτητα). 

Στην πραγματική ζωή τα κορίτσια θεωρούν ότι το πιο συχνό χαρακτηριστικό τους, των 
κοριτσιών της ηλικίας τους δηλαδή, είναι η ομορφιά και η υψηλή σχολική επίδοση, λιγότερο 
συχνά απαντούν ότι είναι η ωριμότητα και οι αθλητικές επιδόσεις, το χιούμορ και η ικανότητα με 
τις δουλειές στο σπίτι και ακόμη πιο σπάνια το ότι είναι γκρινιάρες, ήσυχες, ευγενικές και ότι 
ζωγραφίζουν ωραία. Οι απαντήσεις τους παραμένουν αρκετά στερεοτυπικές. Στις επιλογές τους για 
τα πραγματικά χαρακτηριστικά του αγοριού ξεχωρίζουν η δύναμη και η καλή επίδοση στον 
αθλητισμό και ακολουθούν σε πολύ μικρές συχνότητες, η καλοσύνη, το πείσμα, η ανεξαρτησία, η 
ανωριμότητα, η ομορφιά. 

Το ερώτημα είναι πώς τόσο στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα πραγματικά αγορίστικα και 
κοριτσίστικα χαρακτηριστικά συνυπάρχουν με λιγότερο στερεοτυπικές επιλογές για τις ηρωίδες και 
τους ήρωες της λογοτεχνίας. 

Στα ερωτηματολόγια των αγοριών (9 ερωτηματολόγια) δεν υπάρχει καμία ηρωίδα, είτε 
επειδή δεν θέλουν να έχουν μια ηρωίδα (4), είτε επειδή δεν διαβάζουν λογοτεχνία συχνά. Μόνο δύο 
(2) ανέφεραν την Catwoman επειδή έχει δυνάμεις και είναι όμορφη. Όσο για τους ήρωες είναι οι 
περισσότεροι από τα κόμικς ή από την τηλεόραση. Τους επιλέγουν επειδή είναι γενναίοι (3), 
δυνατοί (2), αστείοι (2), δραστήριοι, γρήγοροι, καλοί φίλοι. Σε ό,τι αφορά τους ήρωες και τις 
ηρωίδες, οι επιλογές των αγοριών είναι στερεοτυπικές.

Στην πραγματική ζωή, τρία (3) αγόρια δεν αναγνωρίζουν στα κορίτσια κανένα θετικό 
χαρακτηριστικό σε κανένα πεδίο (στο ανοιχτού τύπου ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε γράφουν 
«τίποτα» κάτω από το ερώτημα «τι είναι καλύτερο όταν είσαι κορίτσι»), δύο (2) αναφέρουν την 
εξυπνάδα και υπάρχει μια (1) απάντηση για κάθε ένα από τα ακόλουθα: ομορφιά, ευελιξία, 
γλυκύτητα, υπακοή, δεν οδηγούν. 

Τα αγόρια πιστεύουν ότι τα αγόρια της ηλικίας τους ξεχωρίζουν κυρίως για τη δύναμη και 
τις ικανότητες στον αθλητισμό και λιγότερο για την εξυπνάδα και την ομορφιά. Μικρή είναι η 
αναφορά σε άλλα χαρακτηριστικά (αρρενωποί, πολιτισμένοι, δεμένοι με τη μαμά τους). Τα αγόρια 
κλίνουν προς πιο στερεοτυπικές επιλογές, είτε στην πραγματική ζωή, είτε στη λογοτεχνία. Ίσως 
έχει νόημα να παρατηρήσουμε ότι οι απαντήσεις των αγοριών στο ερώτημα «τι είναι καλύτερο 
όταν είσαι αγόρι» δόθηκαν με συγκριτικό βαθμό (τα αγόρια είναι πιο έξυπνα, πιο δυνατά, κτλ), ενώ 
των κοριτσιών όχι.

Αυτές ήταν οι αρχικές απόψεις των παιδιών για το αγόρι και το κορίτσι στη λογοτεχνία, αλλά 
και για το αγόρι και το κορίτσι στην πραγματική ζωή. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να τις έχουμε υπόψη 
μας για να δούμε αν στην πορεία οι ιδέες αυτές αλλάζουν με αφορμή τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 
και τη συζήτηση στην τάξη. 

2.2.2 Το πρώτο κείμενο
Ξεκινήσαμε με το απόσπασμα από το λογοτεχνικό του Μ. Κοντολέων «Ο αδερφός της 

Ασπασίας». Με βάση το κείμενο αυτό, στο οποίο ο Δαμιανός, ο αδερφός της Ασπασίας, αρνείται 
να κάνει δουλειές του σπιτιού, ζήτησαμε από τα παιδιά να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες 
εργασίες παραγωγής γραπτού λόγου. Συγκεκριμένα τους ζητήσαμε: 
 να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το ποιος κάνει τις δουλειές του σπιτιού στην 

οικογένειά τους,
 να σχολιάσουν τον χαρακτήρα του Δαμιανού και των φίλων του,
 να «γίνουν» ο Δαμιανός και να γράψουν πώς θα παρουσίαζε το πρόβλημά του στους φίλους 

του,
 να πάρουν την θέση της αδερφής του Δαμιανού και να γράψουν στο ημερολόγιο της για το 

γεγονός.
Στον πίνακα που ακολουθεί σημειώνονται οι απαντήσεις στα δύο πρώτα ερωτήματα που
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δόθηκαν από τα αγόρια της τάξης. 

Πίνακας 1: Οι απαντήσεις των αγοριών για τον Δαμιανό

Πώς σου φαίνεται ο Δαμιανός; Πώς σου φαίνονται οι φίλοι του; 
Ο Δαμιανός είναι τεμπέλης και γκρινιάρης Οι φίλοι του βαριούνται 
Ο Δαμιανός κάνει λάθος Νομίζουν ότι είναι δουλειές μόνο για κορίτσια 

και δεν τους αφήνουν και οι γονείς τους
Ο Δαμιανός πρέπει ν’ ακούει τον μπαμπά του Οι άλλοι βαριούνται
Πρέπει να πάρει το μέρος του μπαμπά του Είναι τεμπέληδες και βαριούνται
Ο Δαμιανός είναι τεμπέλης και γκρινιάρης Βαριούνται 
Είναι τεμπέλης Είναι τεμπέληδες
Είναι τεμπέλης Είναι τεμπέληδες και τους έχουν καλομάθει
Πρέπει να πεί την αλήθεια στους φίλους του και 
να τους πείσει να γίνουν σαν κι αυτόν

Είναι κάπως ανώριμοι, θα έχουν πρόβλημα αν 
δεν μάθουν να κάνουν δουλειές 

Όλα τα αγόρια κάνουν δουλειές ή τακτοποιούν το δωμάτιό τους, όλα πιστεύουν ότι ο 
Δαμιανός προσπαθεί να κάνει δουλειές, χωρίς να βλέπουν πίσω από αυτό κάποιο στερεότυπο υπό 
συζήτηση (κανένα αγόρι δεν είπε ότι ο Δαμιανός δεν θέλει να κάνει δουλειές επειδή είναι αγόρι, 
όλα λένε ότι ο Δαμιανός είναι τεμπέλης). Δύο (2) υποστηρίζουν ότι ο Δαμιανός πρέπει να κάνει 
«ό,τι και ο πατέρας του». Εδώ μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ανιχνεύεται στερεότυπο φύλου (ο 
γιος σαν τον πατέρα). Από τις απαντήσεις στο ερώτημα σχετικά με την αιτία για την οποία οι φίλοι 
του Δαμιανού δεν κάνουν δουλειές μόνο ένα (1) αγόρι υπονόησε ότι είναι ζήτημα φύλου.

Ακολουθούν οι απαντήσεις στα δύο πρώτα ερωτήματα που δόθηκαν από τα κορίτσια της 
τάξης. 

Πίνακας 2: Οι απαντήσεις των κοριτσιών για τον Δαμιανό

Πώς σου φαίνεται ο Δαμιανός; Πώς σου φαίνονται οι φίλοι του;
τεμπέλης Βαριούνται και δεν τους αφήνει η μαμά τους
Είναι τεμπέλης Είναι τεμπέληδες
Είναι τεμπέλης Είναι τεμπέλης
Είναι τεμπέλης Νομίζουν ότι είναι πολύ έξυπνοι
Μπερδεμένος, τεμπέλης, 
αναποφάσιστος

Πιστεύουν ότι οι άντρες δεν χρειάζεται να κάνουν 
δουλειές

Είναι τεμπέλης, χαζός και βαριέται Δεν θέλουν να μοιάσουν στη μαμά τους
Τεμπέλης και εγωιστής, αγνοεί ότι τα 
δύο φύλα είναι ίσα

Μπορεί να λένε ψέμματα και να είναι σαν τον Δαμιανό

Τεμπέλης και αναποφάσιστος Τεμπέληδες και βαριούνται
Πρέπει να ακούει τον μπαμπά του, 
είναι ειλικρινής και αναποφάσιστος

Πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι από τα κορίτσια και οι 
μπαμπάδες τους είναι κακό παράδειγμα

Είναι τεμπέλης και εξυπνάκιας Φοβούνται μην τους κοροϊδεύουν οι άλλοι γι αυτό δεν 
βοηθάνε

Τεμπέλης Φοβούνται μην τους κοροιδεύουν οι άλλοι γι αυτό δεν 
βοηθάνε

Δεν ξέρω τι να πιστέψω, αλλά είναι Μπορεί οι γονείς τους να είναι στο Μεσαίωνα, τότε που 
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δόθηκαν από τα αγόρια της τάξης. 

Πίνακας 1: Οι απαντήσεις των αγοριών για τον Δαμιανό

Πώς σου φαίνεται ο Δαμιανός; Πώς σου φαίνονται οι φίλοι του; 
Ο Δαμιανός είναι τεμπέλης και γκρινιάρης Οι φίλοι του βαριούνται 
Ο Δαμιανός κάνει λάθος Νομίζουν ότι είναι δουλειές μόνο για κορίτσια 

και δεν τους αφήνουν και οι γονείς τους
Ο Δαμιανός πρέπει ν’ ακούει τον μπαμπά του Οι άλλοι βαριούνται
Πρέπει να πάρει το μέρος του μπαμπά του Είναι τεμπέληδες και βαριούνται
Ο Δαμιανός είναι τεμπέλης και γκρινιάρης Βαριούνται 
Είναι τεμπέλης Είναι τεμπέληδες
Είναι τεμπέλης Είναι τεμπέληδες και τους έχουν καλομάθει
Πρέπει να πεί την αλήθεια στους φίλους του και 
να τους πείσει να γίνουν σαν κι αυτόν

Είναι κάπως ανώριμοι, θα έχουν πρόβλημα αν 
δεν μάθουν να κάνουν δουλειές 

Όλα τα αγόρια κάνουν δουλειές ή τακτοποιούν το δωμάτιό τους, όλα πιστεύουν ότι ο 
Δαμιανός προσπαθεί να κάνει δουλειές, χωρίς να βλέπουν πίσω από αυτό κάποιο στερεότυπο υπό 
συζήτηση (κανένα αγόρι δεν είπε ότι ο Δαμιανός δεν θέλει να κάνει δουλειές επειδή είναι αγόρι, 
όλα λένε ότι ο Δαμιανός είναι τεμπέλης). Δύο (2) υποστηρίζουν ότι ο Δαμιανός πρέπει να κάνει 
«ό,τι και ο πατέρας του». Εδώ μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ανιχνεύεται στερεότυπο φύλου (ο 
γιος σαν τον πατέρα). Από τις απαντήσεις στο ερώτημα σχετικά με την αιτία για την οποία οι φίλοι 
του Δαμιανού δεν κάνουν δουλειές μόνο ένα (1) αγόρι υπονόησε ότι είναι ζήτημα φύλου.

Ακολουθούν οι απαντήσεις στα δύο πρώτα ερωτήματα που δόθηκαν από τα κορίτσια της 
τάξης. 

Πίνακας 2: Οι απαντήσεις των κοριτσιών για τον Δαμιανό

Πώς σου φαίνεται ο Δαμιανός; Πώς σου φαίνονται οι φίλοι του;
τεμπέλης Βαριούνται και δεν τους αφήνει η μαμά τους
Είναι τεμπέλης Είναι τεμπέληδες
Είναι τεμπέλης Είναι τεμπέλης
Είναι τεμπέλης Νομίζουν ότι είναι πολύ έξυπνοι
Μπερδεμένος, τεμπέλης, 
αναποφάσιστος

Πιστεύουν ότι οι άντρες δεν χρειάζεται να κάνουν 
δουλειές

Είναι τεμπέλης, χαζός και βαριέται Δεν θέλουν να μοιάσουν στη μαμά τους
Τεμπέλης και εγωιστής, αγνοεί ότι τα 
δύο φύλα είναι ίσα

Μπορεί να λένε ψέμματα και να είναι σαν τον Δαμιανό

Τεμπέλης και αναποφάσιστος Τεμπέληδες και βαριούνται
Πρέπει να ακούει τον μπαμπά του, 
είναι ειλικρινής και αναποφάσιστος

Πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι από τα κορίτσια και οι 
μπαμπάδες τους είναι κακό παράδειγμα

Είναι τεμπέλης και εξυπνάκιας Φοβούνται μην τους κοροϊδεύουν οι άλλοι γι αυτό δεν 
βοηθάνε

Τεμπέλης Φοβούνται μην τους κοροιδεύουν οι άλλοι γι αυτό δεν 
βοηθάνε

Δεν ξέρω τι να πιστέψω, αλλά είναι Μπορεί οι γονείς τους να είναι στο Μεσαίωνα, τότε που 

ωραίο να βοηθάνε και τ αγόρια οι άντρες δούλευαν, κοιμόντουσαν κι έτρωγαν. Πολύ 
λάθος αυτό, πρέπει να προχωρήσουν

Είναι τεμπέλης και πρέπει να κάνει 
δουλειές σαν τον μπαμπά του

Πιστεύουν ότι για τ’ αγόρια είναι άδικο να κάνουν 
δουλειές

Δεν πρέπει ν’ ακούει τους άλλους και 
πρέπει να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι του 
είναι εύκολο

Νομίζουν ότι θα τα έχουν όλα στο πιάτο. Θεωρώ ότι είναι 
λάθος αυτό και είναι τεμπέληδες 

Όλα τα κορίτσια κάνουν δουλειές στο σπίτι. Από τα δεκατέσσερα (14) ερωτηματολόγια μόνο 
σε τρία (3) τίθεται ζήτημα ρόλων φύλου σχετικά με τις δουλειές του σπιτιού. Σε όλες τις υπόλοιπες 
απαντήσεις, η συμπεριφορά του Δαμιανού οφείλεται στην τεμπελιά του. Στις απαντήσεις όμως 
των κοριτσιών σχετικά με τη συμπεριφορά των άλλων αγοριών, ο λόγος αποδίδεται πολύ 
συχνότερα σε συμπεριφορά σχετική με το φύλο (9 απαντήσεις). Για τα κορίτσια ενδεχομένως, 
οι δουλειές στο σπίτι να είναι ζήτημα κατασκευής φύλου πολύ περισσότερο από ό,τι για τα 
αγόρια. 

2.2.3 Φανταστικός διάλογος – συνέχεια της ιστορίας
Τα παιδιά στη συνέχεια (βλ. δραστηριότητες σχετικά με το κείμενο όπως αναφέρονται στο 

2.2.2) γράφουν έναν φανταστικό διάλογο συνεχίζοντας την ιστορία. Ο Δαμιανός ανησυχεί για την 
αντίδραση των φίλων του αν μάθουν ότι κάνει δουλειές. Εμείς ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν 
έναν διάλογο στον οποίο ο Δαμιανός ανακοινώνει το πρόβλημά του στους φίλους του. 

Οι ιστορίες που γράφονται από τα κορίτσια ποικίλλουν:

Πίνακας 3: Ο Δαμιανός ανακοινώνει το πρόβλημά του στους φίλους του - οι ιστορίες των κοριτσιών

Επιλεγμένες φράσεις
Οι φίλοι του λένε ότι δεν συμβαίνει το ίδιο με αυτούς: καμία σύγκρουση 
Καμία αναφορά
Οι φίλοι του λένε ότι κακώς δεν το είπε νωρίτερα γιατί και αυτοί κάνουν δουλειές στο σπίτι
Οι φίλοι του λένε ότι αυτοί δεν κάνουν («εγώ πάντως διάβασα για το διαγώνισμα, πάλι καλά 
που δεν έκανα δουλειές, αλλά και να μου έλεγαν δεν θα έκανα»)
Ο Δαμιανός δεν τολμάει να τους το πει γιατί αποθαρρύνεται από τις πρώτες κιόλας λέξεις 
(«παιδιά, πιάσατε σίδερο ποτέ;Τι; Είσαι τρελός;»)
Όταν παραδέχεται ότι κάνει δουλειές, οι φίλοι του παραδέχονται ότι κάνουν κι αυτοί
Οι φίλοι του αντιδρούν άσχημα («Είσαι τρελός;Οι άντρες δεν κάνουν δουλειές»)
Όταν ο Δαμιανός αναφέρει το πρόβλημά του οι φίλοι λένε: «Τι: Είσαι τρελός;»
Οι φίλοι του παραδέχονται ότι κάνουν το ίδιο
Οι φίλοι του παραδέχονται ότι κάνουν το ίδιο
«Μήπως είσαι κι εσύ απο αυτά τα αγοράκια που οι γυναίκες τα διατάζουν;». Όταν ο Δαμιανός 
αποκαλύπτει τι συμβαίνει σπίτι του, άλλος ένας φίλος του παραδέχεται ότι συμβαίνει το ίδιο. Οι 
υπόλοιποι της ομάδας τους απομονώνουν μέχρι ν αποκαλυφτεί ότι και οι πατεράδες τους κάνουν 
δουλειές σπιτιού. 

Σε τέσσερα (4) από τα κείμενα οι φίλοι του Δαμιανού αντιδρούν άσχημα, σε ένα (1) λένε ότι 
αυτοί δεν κάνουν το ίδιο, αλλά δεν υπάρχει καμία σύγκρουση στη συζήτησή τους, σε πέντε (5) οι 
φίλοι λένε ότι κάνουν και αυτοί δουλειές και το έκρυβαν ή δεν έτυχε να το συζητήσουν (η εκδοχή 
«Δεν έτυχε να το συζητήσουμε» υπάρχει μόνο σε ένα από τα πέντε κείμενα). Μισά από τα κορίτσια 
βάζουν τα αγόρια της παρέας σε στερεοτυπικούς ρόλους για το φύλο τους και τα άλλα μισά σε μια 
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θέση εσωτερικής σύγκρουσης με τη λογική και την ταυτότητα που πρέπει να διαμορφώσουν. Αυτό 
είναι σε συμφωνία και με απόψεις που περιγράφει η Δαδάτση (2013).

«Η αγωνία για τη διατήρηση του ανδρικού γοήτρου και της ανδρικής ταυτότητας δεν επιτρέπει 
την παρέκκλιση από τις στερεοτυπικές ασχολίες, πράγμα που βρίσκει έκφραση σε ορισμένες 
περιπτώσεις αγοριών που τελούν υπό σύγχυση προσπαθώντας να συμβιβάσουν αυτό που θέλουν και 
αυτό που αναμένεται από αυτά να κάνουν». 

Εδώ, σύμφωνα με την άποψη των κοριτσιών, δεν είναι μόνο ο Δαμιανός, αλλά όλα τα 
αγόρια της παρέας στη θέση εσωτερικής σύγκρουσης. 

Οι ιστορίες των αγοριών:

Πίνακας 4: Ο Δαμιανός ανακοινώνει το πρόβλημά του στους φίλους του – οι ιστορίες των αγοριών

Επιλεγμένες φράσεις
Καμία αναφορά – ζωγράφισε όμως ένα αγόρι να σιδερώνει και να λέει «Να πάρει η ευχή...»
Οι φίλοι του είναι αρνητικοί στην αποκάλυψη («Τι σου είπαμε εμείς; Τι θα πει το ξέρεις; Μας 
πρόδωσες») και θέλουν να δείρουν αυτούς που βοηθούν στο σπίτι 
Με κλάματα ο Δαμιανός αποκαλύπτει τι του συμβαίνει και οι φίλοι του ανακουφισμένοι λένε ότι 
κάνουν το ίδιο. 
Η ιστορία σταματάει με την αποκάλυψη του Δαμιανού που είναι πολύ νευρικός
Αν και στην αρχή γελάνε, συμφωνούν ότι το σωστό είναι να βοηθούν. Ο Δαμιανός τους 
επηρέασε και μια νέα εποχή αρχίζει
«Δεν νομίζεις ότι αυτό το κάνουν μόνο τα κορίτσια;». Έχουν πρόθεση να μην του 
ξαναμιλήσουν, αλλά τελικά μένουν όλοι φίλοι λέγοντας «Δεν πειράζει, όλοι έχουμε διαφορές»
Σ ένα εκτενές κείμενο καμία αναφορά

Σε τρία (3) κείμενα των αγοριών η στάση της παρέας είναι έντονα απορριπτική, σε τρία (3)
φαίνεται η ίδια κατάσταση εσωτερικής σύγκρουσης που περιγράφουν και τα κορίτσια 
(1.παραδέχονται ανακουφισμένοι ότι κάνουν το ίδιο, 2. ο Δαμιανός είναι νευρικός μέχρι την 
αποκάλυψη, 3. κλαίει μέχρι να το πει και να έχει την αποδοχή). Σε ένα (1) το περιστατικό δεν 
περιγράφεται ή δεν σχολιάζεται. Οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τα αγόρια επιλέγουν ρόλους 
στερεοτυπικούς για τους ήρωές τους, είτε περιγράφοντας την απόρριψη και τη μη αποδοχή από 
τους φίλους του Δαμιανού, είτε την εσωτερική σύγκρουση που αυτός βιώνει μέχρι να τους το πει.

2.2.4 Ημερολόγιο
Συνεχίζοντας τις δραστηριότητες όπως περιγράφονται στο 2.2.2, ζητήσαμε από τα παιδιά να 

γράψουν άλλο ένα υποθετικό κείμενο, να περιγράψουν το γεγονός από την πλευρά της αδερφής του 
Δαμιανού, έτσι όπως θα το έγραφε στο ημερολόγιό της. 

Πίνακας 5: Τα «ημερολόγια» των κοριτσιών

Επιλεγμένες φράσεις
Ελπίζει ο αδερφός της να τα καταφέρει με τις δουλειές 
Θέλει να μάθει στον αδερφό της να κάνει τις δουλειές
Είναι άδικο για τους άλλους να μην θέλει ένας να κάνει τις δουλειές του σπιτιού 
Τον  καταλαβαίνει γιατί του ασκείται πίεση από τους φίλους, αλλά θα προσπαθήσει να τον 
πείσει
Θα του αλλάξει γνώμη 
Πρέπει ο Δαμιανός να καταλάβει ότι και τ αγόρια και τα κορίτσια πρέπει να κάνουν δουλειές 
και να πείσει και τους φίλους του. 
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Σε τρία (3) κείμενα των αγοριών η στάση της παρέας είναι έντονα απορριπτική, σε τρία (3)
φαίνεται η ίδια κατάσταση εσωτερικής σύγκρουσης που περιγράφουν και τα κορίτσια 
(1.παραδέχονται ανακουφισμένοι ότι κάνουν το ίδιο, 2. ο Δαμιανός είναι νευρικός μέχρι την 
αποκάλυψη, 3. κλαίει μέχρι να το πει και να έχει την αποδοχή). Σε ένα (1) το περιστατικό δεν 
περιγράφεται ή δεν σχολιάζεται. Οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τα αγόρια επιλέγουν ρόλους 
στερεοτυπικούς για τους ήρωές τους, είτε περιγράφοντας την απόρριψη και τη μη αποδοχή από 
τους φίλους του Δαμιανού, είτε την εσωτερική σύγκρουση που αυτός βιώνει μέχρι να τους το πει.

2.2.4 Ημερολόγιο
Συνεχίζοντας τις δραστηριότητες όπως περιγράφονται στο 2.2.2, ζητήσαμε από τα παιδιά να 

γράψουν άλλο ένα υποθετικό κείμενο, να περιγράψουν το γεγονός από την πλευρά της αδερφής του 
Δαμιανού, έτσι όπως θα το έγραφε στο ημερολόγιό της. 

Πίνακας 5: Τα «ημερολόγια» των κοριτσιών

Επιλεγμένες φράσεις
Ελπίζει ο αδερφός της να τα καταφέρει με τις δουλειές 
Θέλει να μάθει στον αδερφό της να κάνει τις δουλειές
Είναι άδικο για τους άλλους να μην θέλει ένας να κάνει τις δουλειές του σπιτιού 
Τον  καταλαβαίνει γιατί του ασκείται πίεση από τους φίλους, αλλά θα προσπαθήσει να τον 
πείσει
Θα του αλλάξει γνώμη 
Πρέπει ο Δαμιανός να καταλάβει ότι και τ αγόρια και τα κορίτσια πρέπει να κάνουν δουλειές 
και να πείσει και τους φίλους του. 

Γράφει ότι γενικά τ αγόρια βαριούνται με τις δουλειές, αλλά για τον αδερφό της πιστεύει ότι φταίει 
η κακή επιρροή των φίλων του
Γράφει για το μπέρδεμα που βιώνει ο αδερφός της κι ελπίζει ν ακολουθήσει τον σωστό δρόμο
Εκνευρίζεται με την αδικία και δεν ξέρει πως να βοηθήσει
Εκνευρίζεται με τον Δαμιανό, αλλά αναγνωρίζει την πίεση που του ασκούν οι φίλοι του
Η Ασπασία βρίσκεται σε απόγνωση γιατί η μαμά της της ζητάει να παρέμβει πείθοντας τον 
Δαμιανό ν ασχοληθεί με το σπίτι
Πιστεύει ότι φταίνε οι φίλοι του και εκνευρίζεται και θα τον αλλάξει
Αυτή κάνει χιλιάδες πράγματα, ο αδερφός της όχι

Από τα δεκατρία (13) κείμενα των κοριτσιών μόνο σε τρία (3) υπάρχει ένα θέμα σύγκρουσης 
ρόλων του φύλου. Στα υπόλοιπα κείμενα ο Δαμιανός αντιμετωπίζεται με συμπάθεια και η αδερφή 
του ελπίζει να τα καταφέρει να ξεφύγει από την επιρροή των φίλων του. Αναδύεται από τα 
κείμενα των κοριτσιών ένα αγόρι μπερδεμένο που συμπαθούν. 

Ακολουθούν τα γραπτά κείμενα («ημερολόγια») των αγοριών που μπαίνουν στον ρόλο της 
Ασπασίας, της αδερφής του Δαμιανού:

Πίνακας 6: Τα «ημερολόγια» των αγοριών

Επιλεγμένες φράσεις 
Ο αδερφός μου είναι τεμπέλης και αχάριστος
Πιστεύει ότι ο Δαμιανός δέχεται κακή επιρροή 
Καλός αδερφός ο Δαμιανός, αλλά έχει και τα κακά του
Τον καταλαβαίνει γιατί ούτε και οι φίλοι του κάνουν δουλειές 
Τον καταλαβαίνει, επειδή πολλά αγόρια δεν κάνουν δουλειές
Η Ασπασία πιστεύει ότι ο αδερφός της θα ήταν κορίτσι αν έκανε τις δουλειές του σπιτιού
Ο Δαμιανός είναι μπερδεμένος 
Τον καταλαβαίνει γιατί ούτε κι αυτή θέλει να κάνει τις δουλειές του σπιτιού και τα θέλει όλα 
έτοιμα 

Από τα οκτώ (8) κείμενα-ημερολόγια που γράφηκαν από τα αγόρια, τα μισά (4) κάνουν 
αναφορά σε στερεοτυπικούς ρόλους και δείχνουν να έχουν επίγνωση των ρόλων αυτών. και τα 
υπόλοιπα αποδίδουν την άρνηση του Δαμιανού σε άλλους λόγους (μπερδεμένος, τεμπέλης, 
αχάριστος). Υπάρχει μια αλλαγή στη στάση των αγοριών σε ό,τι αφορά την επίγνωση των 
στερεοτύπων. Πού μπορεί να οφείλεται η αλλαγή αυτή; Στις συζητήσεις που έγιναν στο σχολείο με 
την επεξεργασία των λογοτεχνικών ιστοριών; Στο ότι τα αγόρια αναγνωρίζουν ότι τέτοιου είδους 
συμπεριφορές είναι ζήτημα για τα κορίτσια; Τα αγόρια γνωρίζουν ήδη ότι τα κορίτσια υφίστανται 
μια διάκριση σε ό,τι αφορά τον ρόλο του φύλου τους και τις δουλειές στο σπίτι. Είναι αυτός ο 
λόγος που σε αυτή την άσκηση αναφέρονται περισσότερο σε στερεοτυπικούς ρόλους; Ή μήπως στο 
ημερολόγιο απομακρύνεται η πίεση των αγοριών της παρέας και μπορούν να γράψουν μια πιο 
ειλικρινή ιστορία; 

2.2.5 Το δεύτερο κείμενο – Αλλάξτε το τέλος
Στην άσκηση αυτή, που στηρίζεται στο διήγημα «Πόδια Ποδοσφαιριστή»1, ζητήθηκε από τα 

παιδιά να γράψουν ένα δικό τους κείμενο σχετικό με την ιστορία, την υποθετική αντίδραση του 

1 Κόλλοχ, Μ. & Τσέλλερ, Ε. (2006). Πόδια Ποδοσφαιριστή. Όλη η Γη μια μπάλα. Πατάκης
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Χακάν όταν η αδερφή του τού προτείνει να παίξει ποδόσφαιρο στη θέση του Γιλντράι που 
αποβλήθηκε λόγω αντιαθλητικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τα κορίτσια, ο διάλογος ανάμεσα σε αδερφό και αδερφή εξελίσσεται ως εξής 
(όπου Χ Χακάν και Α αδερφή): 

Πίνακας 7: Ο υποθετικός διάλογος ανάμεσα στον Χακάν και την αδερφή του όπως γράφηκε από τα κορίτσια 

Επιλεγμένες φράσεις
Χ: Σοβαρά μιλάς; Εεεε... Φυσικά, νομίζω! 
Χ: Κοίτα, εγώ θέλω να παίξεις, αλλά αυτό δεν έχει ξαναγίνει
Α: Ε, τότε, ήρθε η ώρα να γίνει
Ο Χακάν είναι επιφυλακτικός, αλλά μετά δέχεται και η αδερφή του σκοράρει από τα πρώτα λεπτά 
του αγώνα
Χ: Εντάξει, αλλά πρόσεχε μην τα κάνεις θάλασσα.
Η αδερφή του Χακάν βάζει τελικά το νικητήριο γκολ.
Χ: είσαι πολύ καλή για κορίτσι, αλλά όχι.
Χ: Με τίποτε, τα κορίτσια δεν μπορούν να παίξουν τόσο καλό ποδόσφαιρο.
Χ: Κρίμα, κακόμοιρε Εγκέ, ο προπονητής σε έβγαλε για να παίξει η αδερφή μου. Είναι καλύτερη 
από σένα. Είδες, Εγκέ; Τα κορίτσια ξέρουν να παίζουν ποδόσφαιρο. Χωρίς παρεξήγηση…, έξω 
τώρα.

Σε αυτά τα κείμενα μας ενδιαφέρει να δούμε ποια προβλέπουν τα κορίτσια ως πιθανή 
αντίδραση του Χακάν. Θα τον βάλουν να αντιδράσει στερεοτυπικά και να αρνηθεί στην αδερφή 
του; Στα δύο (2) από τα επτά ερωτηματολόγια ο Χακάν ακολουθεί μια στερεοτυπική και σκληρή 
συμπεριφορά, σε τέσσερα (4) ο Χακάν διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις, αλλά δέχεται (εικόνα όχι και 
τόσο στερεοτυπική) και στο ένα (1) ο Χακάν υπερασπίζεται έντονα τα κορίτσια και επιτίθεται 
λεκτικά στον Εγκέ. 

Και στα κείμενα των αγοριών:

Πίνακας 8: Ο υποθετικός διάλογος ανάμεσα στον Χακάν και την αδερφή του όπως γράφηκε από τα αγόρια

Επιλεγμένες φράσεις
Χ: Είσαι άμπαλη.
Α: Το ξέρω.
Ο Χακάν δεν την αφήνει να παίξει, γιατί ο Γιλντράι είναι φίλος του.
Χ: Καλά, θα το πω στον κύριο Καάν.
Τελικά, η αδερφή του Χακάν μπήκε τερματοφύλακας και τα απέκρουε όλα.
Χ: Γιατί, αφού δεν ξέρεις.
Α: Μπορώ να παίξω εγώ στη θέση του;
Χ: Αυτό δεν το σκέφτηκα... Εντάξει, αλλά πρέπει να παίξεις καλά...Έπαιξες καταπληκτικά και ίσως 
μπορείς να μπεις στην ομάδα
Α: Μπορώ να παίξω εγώ στη θέση του.
Χ:  Δεν γίνεται, γιατί δεν ξέρεις και πολύ καλό ποδόσφαιρο

Σε τέσσερα (4) κείμενα ο Χακάν αντιδρά στερεοτυπικά και σε δύο (2) δέχεται την πρόταση 
της αδερφής του. Το ποδόσφαιρο είναι ένας καθαρά αγορίστικος χώρος άλλωστε.

Μετά τη λήξη του προγράμματος δόθηκε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησής του, 
από το οποίο παρουσιάζουμε τις απαντήσεις σε ένα μόνο ερώτημα, που επιβεβαιώνει ό,τι 
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Χακάν όταν η αδερφή του τού προτείνει να παίξει ποδόσφαιρο στη θέση του Γιλντράι που 
αποβλήθηκε λόγω αντιαθλητικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τα κορίτσια, ο διάλογος ανάμεσα σε αδερφό και αδερφή εξελίσσεται ως εξής 
(όπου Χ Χακάν και Α αδερφή): 

Πίνακας 7: Ο υποθετικός διάλογος ανάμεσα στον Χακάν και την αδερφή του όπως γράφηκε από τα κορίτσια 

Επιλεγμένες φράσεις
Χ: Σοβαρά μιλάς; Εεεε... Φυσικά, νομίζω! 
Χ: Κοίτα, εγώ θέλω να παίξεις, αλλά αυτό δεν έχει ξαναγίνει
Α: Ε, τότε, ήρθε η ώρα να γίνει
Ο Χακάν είναι επιφυλακτικός, αλλά μετά δέχεται και η αδερφή του σκοράρει από τα πρώτα λεπτά 
του αγώνα
Χ: Εντάξει, αλλά πρόσεχε μην τα κάνεις θάλασσα.
Η αδερφή του Χακάν βάζει τελικά το νικητήριο γκολ.
Χ: είσαι πολύ καλή για κορίτσι, αλλά όχι.
Χ: Με τίποτε, τα κορίτσια δεν μπορούν να παίξουν τόσο καλό ποδόσφαιρο.
Χ: Κρίμα, κακόμοιρε Εγκέ, ο προπονητής σε έβγαλε για να παίξει η αδερφή μου. Είναι καλύτερη 
από σένα. Είδες, Εγκέ; Τα κορίτσια ξέρουν να παίζουν ποδόσφαιρο. Χωρίς παρεξήγηση…, έξω 
τώρα.

Σε αυτά τα κείμενα μας ενδιαφέρει να δούμε ποια προβλέπουν τα κορίτσια ως πιθανή 
αντίδραση του Χακάν. Θα τον βάλουν να αντιδράσει στερεοτυπικά και να αρνηθεί στην αδερφή 
του; Στα δύο (2) από τα επτά ερωτηματολόγια ο Χακάν ακολουθεί μια στερεοτυπική και σκληρή 
συμπεριφορά, σε τέσσερα (4) ο Χακάν διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις, αλλά δέχεται (εικόνα όχι και 
τόσο στερεοτυπική) και στο ένα (1) ο Χακάν υπερασπίζεται έντονα τα κορίτσια και επιτίθεται 
λεκτικά στον Εγκέ. 

Και στα κείμενα των αγοριών:

Πίνακας 8: Ο υποθετικός διάλογος ανάμεσα στον Χακάν και την αδερφή του όπως γράφηκε από τα αγόρια

Επιλεγμένες φράσεις
Χ: Είσαι άμπαλη.
Α: Το ξέρω.
Ο Χακάν δεν την αφήνει να παίξει, γιατί ο Γιλντράι είναι φίλος του.
Χ: Καλά, θα το πω στον κύριο Καάν.
Τελικά, η αδερφή του Χακάν μπήκε τερματοφύλακας και τα απέκρουε όλα.
Χ: Γιατί, αφού δεν ξέρεις.
Α: Μπορώ να παίξω εγώ στη θέση του;
Χ: Αυτό δεν το σκέφτηκα... Εντάξει, αλλά πρέπει να παίξεις καλά...Έπαιξες καταπληκτικά και ίσως 
μπορείς να μπεις στην ομάδα
Α: Μπορώ να παίξω εγώ στη θέση του.
Χ:  Δεν γίνεται, γιατί δεν ξέρεις και πολύ καλό ποδόσφαιρο

Σε τέσσερα (4) κείμενα ο Χακάν αντιδρά στερεοτυπικά και σε δύο (2) δέχεται την πρόταση 
της αδερφής του. Το ποδόσφαιρο είναι ένας καθαρά αγορίστικος χώρος άλλωστε.

Μετά τη λήξη του προγράμματος δόθηκε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησής του, 
από το οποίο παρουσιάζουμε τις απαντήσεις σε ένα μόνο ερώτημα, που επιβεβαιώνει ό,τι 

παρατηρούσαμε να συμβαίνει και κατά τη διάρκεια του προγράμματος: τα αγόρια άλλαξαν τον 
τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα αγόρια και τα αγορίστικα πρότυπα στη λογοτεχνία. 

Πίνακας 9: Άλλαξε ο τρόπος που βλέπεις τα αγόρια και τα αγορίστικα πρότυπα; Οι απαντήσεις των κοριτσιών

Πίνακας 10: Άλλαξε ο τρόπος που βλέπεις τα αγόρια και τα αγορίστικα πρότυπα; Οι απαντήσεις των αγοριών                        

3. Σκέψεις – συμπεράσματα

Στα διερευνητικά ερωτηματολόγια που έγιναν πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα,  τα κορίτσια, 
ενώ απέδιδαν στερεοτυπικά χαρακτηριστικά στα αγόρια και τα κορίτσια της πραγματικής ζωής, 
διαφοροποιούνταν ως προς τις επιλογές τους στα χαρακτηριστικά των ηρώων και των ηρωίδων 
τους. Οι ήρωες είχαν χαρακτηριστικά που μπορούν να αποδοθούν και σε ένα κορίτσι και οι ηρωίδες 
τους ήταν γλυκές ή δυναμικές. 

Για τα ίδια ερωτηματολόγια, τα αγόρια δεν είχαν καμία ηρωίδα. Αλλά και οι χαρακτηρισμοί 
τους για τα κορίτσια στην πραγματική ζωή είναι λίγοι και στερεοτυπικοί. Οι ήρωες και τα αγόρια 
της πραγματικής ζωής επίσης παρουσιάζουν στερεοτυπικά χαρακτηριστικά. 

Από τις δραστηριότητες και τις συζητήσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το απόσπασμα από 
το βιβλίο «Ο αδελφός της Ασπασίας»2 προκύπτει ότι οι δουλειές στο σπίτι είναι για τα κορίτσια 

2 Κοντολέων, Μ. (1996). Ο αδερφός της Ασπασίας. Πατάκης
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ζήτημα κατασκευής ταυτότητας φύλου πολύ περισσότερο από ό,τι για τα αγόρια, τα οποία
αποδίδουν την άρνηση του Δαμιανού σε δικά του χαρακτηριστικά (πχ τεμπέλης). Στην επόμενη 
δραστηριότητα, όμως, στην οποία έπρεπε να προβλεφτεί η στάση των φίλων του Δαμιανού, τόσο 
τα αγόρια όσο και τα κορίτσια αρχίζουν να εμφανίζουν την άποψη ότι οι δουλειές στο σπίτι είναι 
ζήτημα που εμπλέκει τα στερεότυπα του φύλου. Στην άσκηση που ζητούσε από τα παιδιά να 
γράψουν μια σελίδα από το ημερολόγιο της Ασπασίας, τα κορίτσια ως «Ασπασίες» περιγράφουν 
έναν μπερδεμένο ήρωα, που βιώνει μια σύγκρουση σχετικά με συμπεριφορές που ορίζει το φύλο 
του (ο αδερφός μου είναι μπερδεμένος, αλλά ελπίζω να καταλάβει ότι δεν είναι σωστό να κάνω τις 
δουλειές μόνο εγώ), ενώ τα μισά τουλάχιστον από τα αγόρια αντιμετωπίζουν το θέμα θίγοντας 
στερεότυπα του φύλου. Όσο οι δραστηριότητες προχωράνε, τα συμπεράσματα γίνονται πιο 
αποκαλυπτικά σε σχέση με τις ταυτότητες φύλου. 

Σε αυτό όμως βοηθά και το είδος των δραστηριοτήτων: η πρώτη δραστηριότητα αφορά στην 
καταγραφή της άποψής τους. Η δεύτερη ζητά από τα παιδιά να δουν τη συνέχεια της ιστορίας από 
την πλευρά του Δαμιανού και των φίλων του. Η δραστηριότητα της ταύτισης με ένα από τα 
πρόσωπα της ιστορίας είναι αρκετά αποκαλυπτική. 

Στο άλλο κείμενο που χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα, στο διήγημα «Πόδια 
ποδοσφαιριστή»3, τα κορίτσια περιγράφουν έναν ήρωα που δεν ακολουθεί στερεοτυπικά
χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με τα αγόρια. Αν και τα αγόρια έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσουν 
επίγνωση των ρόλων του φύλου και των στερεοτύπων (όπως δείχνουν οι γραπτές δραστηριότητες 
της συγγραφής του φανταστικού διαλόγου του Δαμιανού με τους φίλους του και του 
«ημερολογίου» της Ασπασίας), οι ασκήσεις φιλαναγνωσίας δείχνουν ότι το ποδόσφαιρο παραμένει 
για αυτά ένας απόλυτα αγορίστικος χώρος. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος φιλαναγνωσίας προσεγγίσαμε ζητήματα 
στερεοτύπων του φύλου. Αναδείχτηκαν οι στάσεις των μαθητών μας και είχαμε την ευκαιρία να 
ξεκινήσουμε μια συζήτηση με αυτούς σχετικά με τις επιλογές συμπεριφοράς που μπορούν να 
έχουν, επιλογές που μπορούν να επεκτείνονται πέρα από τις προκαθορισμένες και ίσως 
περιοριστικές στερεοτυπικές συμπεριφορές σχετικά με το φύλο. Μέσα από τους περιορισμούς που 
μπορεί να έχει μια πρώτη ερευνητική εργασία, παρουσιάζουμε κάποιες από τις απόψεις των 
παιδιών και πιστεύουμε ότι παρόμοιες δραστηριότητες με άλλα κείμενα έχουν νόημα για τον/την 
εκπαιδευτικό και την τάξη. Μια ενδιαφέρουσα συνέχεια που θα μπορούσαμε να προτείνουμε είναι 
η παρουσίαση των δεδομένων στα ίδια τα παιδιά και το ξεκίνημα ενός διαλόγου που αφορά τις 
καταγεγραμμένες στάσεις τους. 
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ζήτημα κατασκευής ταυτότητας φύλου πολύ περισσότερο από ό,τι για τα αγόρια, τα οποία
αποδίδουν την άρνηση του Δαμιανού σε δικά του χαρακτηριστικά (πχ τεμπέλης). Στην επόμενη 
δραστηριότητα, όμως, στην οποία έπρεπε να προβλεφτεί η στάση των φίλων του Δαμιανού, τόσο 
τα αγόρια όσο και τα κορίτσια αρχίζουν να εμφανίζουν την άποψη ότι οι δουλειές στο σπίτι είναι 
ζήτημα που εμπλέκει τα στερεότυπα του φύλου. Στην άσκηση που ζητούσε από τα παιδιά να 
γράψουν μια σελίδα από το ημερολόγιο της Ασπασίας, τα κορίτσια ως «Ασπασίες» περιγράφουν 
έναν μπερδεμένο ήρωα, που βιώνει μια σύγκρουση σχετικά με συμπεριφορές που ορίζει το φύλο 
του (ο αδερφός μου είναι μπερδεμένος, αλλά ελπίζω να καταλάβει ότι δεν είναι σωστό να κάνω τις 
δουλειές μόνο εγώ), ενώ τα μισά τουλάχιστον από τα αγόρια αντιμετωπίζουν το θέμα θίγοντας 
στερεότυπα του φύλου. Όσο οι δραστηριότητες προχωράνε, τα συμπεράσματα γίνονται πιο 
αποκαλυπτικά σε σχέση με τις ταυτότητες φύλου. 

Σε αυτό όμως βοηθά και το είδος των δραστηριοτήτων: η πρώτη δραστηριότητα αφορά στην 
καταγραφή της άποψής τους. Η δεύτερη ζητά από τα παιδιά να δουν τη συνέχεια της ιστορίας από 
την πλευρά του Δαμιανού και των φίλων του. Η δραστηριότητα της ταύτισης με ένα από τα 
πρόσωπα της ιστορίας είναι αρκετά αποκαλυπτική. 

Στο άλλο κείμενο που χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα, στο διήγημα «Πόδια 
ποδοσφαιριστή»3, τα κορίτσια περιγράφουν έναν ήρωα που δεν ακολουθεί στερεοτυπικά
χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με τα αγόρια. Αν και τα αγόρια έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσουν 
επίγνωση των ρόλων του φύλου και των στερεοτύπων (όπως δείχνουν οι γραπτές δραστηριότητες 
της συγγραφής του φανταστικού διαλόγου του Δαμιανού με τους φίλους του και του 
«ημερολογίου» της Ασπασίας), οι ασκήσεις φιλαναγνωσίας δείχνουν ότι το ποδόσφαιρο παραμένει 
για αυτά ένας απόλυτα αγορίστικος χώρος. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος φιλαναγνωσίας προσεγγίσαμε ζητήματα 
στερεοτύπων του φύλου. Αναδείχτηκαν οι στάσεις των μαθητών μας και είχαμε την ευκαιρία να 
ξεκινήσουμε μια συζήτηση με αυτούς σχετικά με τις επιλογές συμπεριφοράς που μπορούν να 
έχουν, επιλογές που μπορούν να επεκτείνονται πέρα από τις προκαθορισμένες και ίσως 
περιοριστικές στερεοτυπικές συμπεριφορές σχετικά με το φύλο. Μέσα από τους περιορισμούς που 
μπορεί να έχει μια πρώτη ερευνητική εργασία, παρουσιάζουμε κάποιες από τις απόψεις των 
παιδιών και πιστεύουμε ότι παρόμοιες δραστηριότητες με άλλα κείμενα έχουν νόημα για τον/την 
εκπαιδευτικό και την τάξη. Μια ενδιαφέρουσα συνέχεια που θα μπορούσαμε να προτείνουμε είναι 
η παρουσίαση των δεδομένων στα ίδια τα παιδιά και το ξεκίνημα ενός διαλόγου που αφορά τις 
καταγεγραμμένες στάσεις τους. 
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Περίληψη

Σκοπός της εισήγησης είναι να καταδείξει πως οι βιωματικές δράσεις που υλοποιούνται με τη 
μέθοδο Project, (μια συλλογική διαδικασία μάθησης που προϋποθέτει εκτεταμένη έρευνα ενός 
θέματος), μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να ενισχύσουν 
την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Αρχικά επισημαίνονται οι επιμέρους στόχοι της καινοτόμου
δράσης που εφαρμόστηκε κατά το σχολικό έτος 2013- 2014 στο 5ο Γυμνάσιο Χανίων. Ακολουθεί η 
παρουσίαση της καλλιτεχνικής δημιουργίας των μαθητών που περιλαμβάνει τη σύνθεση και τη 
μελοποίηση ποιήματος, καθώς και την παραγωγή video clip όπου η ερμηνεία και η σκηνοθεσία 
είναι πρωτότυπο έργο των μαθητών του σχολείου. Επίσης αναφέρεται η δημιουργία πίνακα μεικτής 
τεχνικής και ζωγραφικών έργων των μαθητών από τη συμμετοχή τους σε εικαστικό εργαστήρι. Η 
μεθοδολογία βασίζεται στην ανάλυση των σχεδίων δράσης για κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα. 
Η εισήγηση αποσκοπεί στην ανάδειξη των προϋποθέσεων για την επιτυχή εφαρμογή των 
βιωματικών δράσεων στην εκπαίδευση και υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων 
παιδαγωγικών και διδακτικών αρχών. Προσδιορίζονται τα μαθησιακά οφέλη καθώς η ενασχόληση
με δραστηριότητες τέχνης συνέβαλε στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και στην πολύπλευρη 
καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών. Η εισήγηση επισημαίνει ότι τέχνες και 
δημιουργικότητα μπορούν να συνυπάρξουν στην εκπαίδευση και υποδεικνύει την 
αποτελεσματικότητα αλλά και τη χαρά της μάθησης μέσω της βιωματικής εμπειρίας.

Λέξεις κλειδιά: Τέχνες, Δημιουργικότητα, Βιωματικές Δράσεις, Εκπαίδευση, Άγχος

1 Εισαγωγή

Οι «Βιωματικές Δράσεις» που εκφράζουν τις αρχές της Βιωματικής Παιδαγωγικής,  
εντάχθηκαν στο υποχρεωτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Γυμνασίων της χώρας από το σχολικό 
έτος 2013-2014. Η εισήγηση επισημάνει πως οι δράσεις αυτές που στηρίζονται στη μέθοδο Project
μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να ενισχύσουν την 
παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τη Βιωματική Μάθηση 
(experiential learning, Boud, Keogh and Walker, 1985; Kolb, 2000, 2008; Frey, 1996) αλλά και οι 
όροι ανακαλυπτική μάθηση (discovery learning, Anthony, 1973; Bruner, 1961), ή διερευνητική
μάθηση (inquiry learning, Papert,1980; Rutherford, 1964) συμφωνούν σε έναν κοινό τόπο, ότι οι 
μαθητές μπορούν να μετατραπούν σε δημιουργούς της γνώσης με βάση τις προσωπικές τους 
εμπειρίες, μέσα από δράσεις που απαιτούν διερεύνηση και κριτική σκέψη και αποτελούν 
αντικείμενο συλλογικής και συνεργατικής προσπάθειας. 

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο μελέτης θα αποτελέσει το πλαίσιο εφαρμογής μιας 
καινοτόμου βιωματικής δράσης σε Γυμνάσιο του Νομού Χανίων, κατά το σχολικό έτος 2013-

2014, με θέμα : Αντιμετωπίζοντας το άγχος στην εφηβεία. Ο αγχολυτικός ρόλος της Τέχνης, στο 
σχολείο μας. Μελέτη περιπτώσεων στη Μουσική και στη  Ζωγραφική, με υπεύθυνη καθηγήτρια την 
εισηγήτρια της εργασίας αυτής. Στην πρώτη ενότητα, επισημαίνονται οι επιμέρους στόχοι της 
δράσης και της ερευνητικής εργασίας, σε επίπεδο γνώσεων, αξιών και δεξιοτήτων, για τους 
μαθητές της Α` Γυμνασίου. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η πρωτότυπη καλλιτεχνική 
δημιουργία των συμμετεχόντων που περιλαμβάνει τη σύνθεση, μελοποίηση και ερμηνεία 
ποιήματος «Μεσόγειος, η θάλασσα της καρδιάς μας», την παραγωγή και σκηνοθεσία video clip, τη 
δημιουργία πίνακα μεικτής τεχνικής, με θέμα τη Μεσόγειο και τέλος κάποια έργα από τη 
συμμετοχή των μαθητών σε εικαστικό βιωματικό εργαστήρι, σε μια παραγωγή πολυμεσικής 
εφαρμογής. Η μεθοδολογία βασίζεται στην παρουσίαση των σχεδίων δράσης και των τεχνικών 
διδασκαλίας για κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα. Στην τρίτη ενότητα προσδιορίζονται τα 
μαθησιακά οφέλη και αναδεικνύονται οι προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή των βιωματικών 
δράσεων στην εκπαίδευση. Η εισήγηση υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων 
παιδαγωγικών και διδακτικών αρχών, στα πλαίσια μιας επικοινωνιακής διδασκαλίας όπου ο 
δάσκαλος οδηγεί τη μαθησιακή εμπειρία και δίνει έμφαση στη δημιουργική καλλιτεχνική έκφραση.
Επισημαίνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού για την  καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και της
ελευθερίας της έκφρασης των μαθητών καθώς το συμπέρασμα είναι πως η εισαγωγή στον κόσμο 
της γνώσης και της δημιουργικότητας έχει ως σημείο αναφοράς τα βιώματα, τις εμπειρίες, τις 
προηγούμενες γνώσεις και τις ικανότητές τους.

Το παρόν άρθρο έχει στόχο να συμβάλει στην ανάδειξη της σημασίας της βιωματικής 
διδασκαλίας στα πλαίσια μιας καινοτόμου δράσης που έγινε πηγή νέων καλλιτεχνικών εμπειριών 
για τους μαθητές. Επίσης, επιχειρεί να αναδείξει την αποτελεσματικότητα της μάθησης και την 
παραγωγή αξιόλογης καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσω της βιωματικής εμπειρίας, «learning by 
doing».

2 Το πλαίσιο εφαρμογής και οι επιμέρους στόχοι της βιωματικής δράσης

Στην πρώτη ενότητα, αναφέρεται το πλαίσιο εφαρμογής και προσδιορίζονται οι επιμέρους
στόχοι της δράσης που σχετίζονται με την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την απόκτηση γνώσεων και την 
βιωματική ενασχόληση των μαθητών με δύο κυρίως μορφές τέχνης, τη ζωγραφική και τη μουσική. 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο γνωστικό και επιστημονικό πεδίο «Σχολική και Κοινωνική Ζωή»
που συνδέεται με το «Νέο Σχολείο» και τις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα, ενώ 
παράλληλα επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από την παραδοσιακή και καθιερωμένη έννοια του όρου 
«σχολικό μάθημα», στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Παρέχει μια ευκαιρία για 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, ενθαρρύνει το άνοιγμα και το μοίρασμα των συναισθημάτων των 
μαθητών, ευνοεί και ενισχύει την απόκτηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων, μέσα από ένα
διαφορετικό, εναλλακτικό, βιωματικό, συνεργατικό και διερευνητικό τρόπο μάθησης. Τα
αποτελέσματα της θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα όλη τη σχολική ζωή και την εκπαιδευτική 
διαδικασία, καθώς αποσκοπούν στη δημιουργία θετικού κλίματος και πνεύματος συνεργασίας.

Στη βιωματική δράση που μελετάμε συμμετείχαν 46 μαθητές, προερχόμενοι από όλα τα 
τμήματα της πρώτης γυμνασίου του 5ου Γυμνασίου Χανίων. Ο γενικός σκοπός της βιωματικής 
δράσης ήταν να μπορούν οι μαθητές να εξηγούν τι σημαίνει άγχος, να το συνδέουν με 
συναισθήματα και σωματικές αλλαγές που βιώνουν και να αποκτήσουν την ικανότητα και τη 
θέληση να διοχετεύουν την ενέργειά τους σε δραστηριότητες τέχνης που τους ηρεμούν, τους 
ξεκουράζουν και τους ψυχαγωγούν, ώστε να ελέγχουν τον εαυτό τους και τις δυσάρεστες σκέψεις.
Η τέχνη δηλαδή αντιμετωπίστηκε ως στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους και ως θεραπεία στην 
ένταση και ανησυχία που αυτό προκαλεί, σύμφωνα με τον οδηγό για το Νέο Σχολείο, (Νέο Σχολείο, 
Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Οδηγός εκπαιδευτικού, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 2011, σελ. 31). Πιο 
συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε η εξοικείωση των μαθητών με δύο σημαντικές μορφές καλλιτεχνικής,
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εφαρμογής. Η μεθοδολογία βασίζεται στην παρουσίαση των σχεδίων δράσης και των τεχνικών 
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μαθησιακά οφέλη και αναδεικνύονται οι προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή των βιωματικών 
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ελευθερίας της έκφρασης των μαθητών καθώς το συμπέρασμα είναι πως η εισαγωγή στον κόσμο 
της γνώσης και της δημιουργικότητας έχει ως σημείο αναφοράς τα βιώματα, τις εμπειρίες, τις 
προηγούμενες γνώσεις και τις ικανότητές τους.

Το παρόν άρθρο έχει στόχο να συμβάλει στην ανάδειξη της σημασίας της βιωματικής 
διδασκαλίας στα πλαίσια μιας καινοτόμου δράσης που έγινε πηγή νέων καλλιτεχνικών εμπειριών 
για τους μαθητές. Επίσης, επιχειρεί να αναδείξει την αποτελεσματικότητα της μάθησης και την 
παραγωγή αξιόλογης καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσω της βιωματικής εμπειρίας, «learning by 
doing».

2 Το πλαίσιο εφαρμογής και οι επιμέρους στόχοι της βιωματικής δράσης

Στην πρώτη ενότητα, αναφέρεται το πλαίσιο εφαρμογής και προσδιορίζονται οι επιμέρους
στόχοι της δράσης που σχετίζονται με την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την απόκτηση γνώσεων και την 
βιωματική ενασχόληση των μαθητών με δύο κυρίως μορφές τέχνης, τη ζωγραφική και τη μουσική. 
Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο γνωστικό και επιστημονικό πεδίο «Σχολική και Κοινωνική Ζωή»
που συνδέεται με το «Νέο Σχολείο» και τις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα, ενώ 
παράλληλα επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από την παραδοσιακή και καθιερωμένη έννοια του όρου 
«σχολικό μάθημα», στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Παρέχει μια ευκαιρία για 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, ενθαρρύνει το άνοιγμα και το μοίρασμα των συναισθημάτων των 
μαθητών, ευνοεί και ενισχύει την απόκτηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων, μέσα από ένα
διαφορετικό, εναλλακτικό, βιωματικό, συνεργατικό και διερευνητικό τρόπο μάθησης. Τα
αποτελέσματα της θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα όλη τη σχολική ζωή και την εκπαιδευτική 
διαδικασία, καθώς αποσκοπούν στη δημιουργία θετικού κλίματος και πνεύματος συνεργασίας.

Στη βιωματική δράση που μελετάμε συμμετείχαν 46 μαθητές, προερχόμενοι από όλα τα 
τμήματα της πρώτης γυμνασίου του 5ου Γυμνασίου Χανίων. Ο γενικός σκοπός της βιωματικής 
δράσης ήταν να μπορούν οι μαθητές να εξηγούν τι σημαίνει άγχος, να το συνδέουν με 
συναισθήματα και σωματικές αλλαγές που βιώνουν και να αποκτήσουν την ικανότητα και τη 
θέληση να διοχετεύουν την ενέργειά τους σε δραστηριότητες τέχνης που τους ηρεμούν, τους 
ξεκουράζουν και τους ψυχαγωγούν, ώστε να ελέγχουν τον εαυτό τους και τις δυσάρεστες σκέψεις.
Η τέχνη δηλαδή αντιμετωπίστηκε ως στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους και ως θεραπεία στην 
ένταση και ανησυχία που αυτό προκαλεί, σύμφωνα με τον οδηγό για το Νέο Σχολείο, (Νέο Σχολείο, 
Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Οδηγός εκπαιδευτικού, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 2011, σελ. 31). Πιο 
συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε η εξοικείωση των μαθητών με δύο σημαντικές μορφές καλλιτεχνικής,
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εικαστικής και μουσικής έκφρασης που αντιμετωπίσθηκαν ως τρόποι αισθητικής επικοινωνίας 
μεταξύ τους αλλά και μεταξύ των ανθρώπων γενικότερα.

Σε επίπεδο γνώσεων ως στόχοι τέθηκαν οι μαθητές να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν την 
έννοια τους άγχους, τα σημάδια της ψυχικής και σωματικής δυσφορίας που δημιουργεί, να 
ερευνούν τα αίτια και να προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν μέσα από την καλλιτεχνική 
δημιουργία. Σε επίπεδο δεξιοτήτων, στόχοι ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν την ικανότητα να 
συνδέουν την προσπάθεια για την αντιμετώπιση του στρες με την βιωματική εμπειρία της 
ενασχόλησης με την  τέχνη. Σε επίπεδο αξιών, οι στόχοι αφορούσαν στην ευαισθητοποίηση των 
μαθητών σχετικά με την αξία της ψυχικής και σωματικής υγείας και τη σημασία της 
αποτελεσματικής διαχείρισης αγχωτικών καταστάσεων.

Για να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά,
επιλέγοντας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους, την ομάδα εργασίας. Επέλεξαν 
δηλαδή να συμμετέχουν είτε στην ομάδα των δημοσιογράφων είτε των ζωγράφων ή των μουσικών. 
Σε κάθε ομάδα ανέλαβαν ρόλο, του προέδρου, του γραμματέα, του διαμεσολαβητή, και ανέπτυξαν
θέματα απαντώντας σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, που τους δόθηκαν σε φύλλα 
εργασίας. 

Η πρώτη δημοσιογραφική ομάδα ανέλυσε τα πραγματολογικά ερωτήματα που αφορούσαν 
στον προσδιορισμό της έννοιας του άγχους, των αιτιών και των αποτελεσμάτων του για την ψυχική 
και σωματική υγεία αλλά και στους τρόπους/στρατηγικές αντιμετώπισής του, κυρίως μέσα από την 
καλλιτεχνική δημιουργία.

Οι ομάδες των καλλιτεχνών ανέλαβαν να επεξεργαστούν τα επεξηγηματικά/δεοντολογικά
ερωτήματα. Η ομάδα των μουσικών ανέλυσε τους λόγους που η Μουσική λειτουργεί αγχολυτικά,
ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, έκανε αναφορά στη Μουσικοθεραπεία και προχώρησε, σε 
πρακτικό επίπεδο, σε τέσσερις μελέτες περιπτώσεων στη μουσική. Οι μαθητές άκουσαν 
αποσπάσματα από μουσικά έργα και σχολίασαν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους 
δημιουργούν. Τα έργα αυτά ήταν δύο Soundtracks - μουσικά αποσπάσματα από τις ταινίες 
φαντασίας Lord Of The Rings και V For Vendetta, το ορχηστρικό έργο Οι χαρταετοί του Μίκη 
Θεοδωράκη και η Serenade του Franz Schubert. Η ομάδα των ζωγράφων ανέλυσε τους λόγους που 
η Ζωγραφική λειτουργεί αγχολυτικά, έκανε αναφορά στην «Art therapy» και προχώρησε σε 
τέσσερις μελέτες περιπτώσεων στη ζωγραφική. Οι μαθητές ανέλυσαν εικαστικά έργα και
σχολίασαν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους δημιουργούν. Τα έργα αυτά ήταν Η Κραυγή
του E. Munch και Η επιμονή της μνήμης του S. Dali.

Τέλος, η δεύτερη δημοσιογραφική ομάδα επεξεργάστηκε ερωτήματα κριτικής ανάλυσης,
διερευνώντας τις απόψεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων επί του θέματος : κατέγραψαν την άποψη 
των μαθητών, των γονέων και των καθηγητών μέσα από συνεντεύξεις αλλά και ερωτηματολόγια 
που επεξεργάστηκαν με στατιστική αποτύπωση των αποτελεσμάτων. 

3 Παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου των μαθητών 

Εκτός όμως από την ερευνητική διάσταση του θέματος, οι μαθητές απέδειξαν πως ξέρουν 
από τέχνη και το απέδειξαν με τρόπο πραγματικά συγκινητικό για όλους τους εμπλεκόμενους στην 
διαδικασία των βιωματικών δράσεων, τη διεύθυνση του σχολείου και το σύλλογο διδασκόντων που 
πλαισίωσαν την προσπάθειά μας με αμέριστη κατανόηση και έμπρακτο ενδιαφέρον. Στη δεύτερη 
αυτή ενότητα παρουσιάζεται το καλλιτεχνικό έργο των μαθητών, ενώ προσδιορίζονται κάθε φορά 
τα σχέδια δράσης και οι τεχνικές για τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων. Το πρωτότυπο 
ποιητικό, μουσικό, εικαστικό και σκηνοθετικό έργο των μαθητών πραγματοποιήθηκε υπό την 



579
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αποτελεσματικής διαχείρισης αγχωτικών καταστάσεων.

Για να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά,
επιλέγοντας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους, την ομάδα εργασίας. Επέλεξαν 
δηλαδή να συμμετέχουν είτε στην ομάδα των δημοσιογράφων είτε των ζωγράφων ή των μουσικών. 
Σε κάθε ομάδα ανέλαβαν ρόλο, του προέδρου, του γραμματέα, του διαμεσολαβητή, και ανέπτυξαν
θέματα απαντώντας σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, που τους δόθηκαν σε φύλλα 
εργασίας. 

Η πρώτη δημοσιογραφική ομάδα ανέλυσε τα πραγματολογικά ερωτήματα που αφορούσαν 
στον προσδιορισμό της έννοιας του άγχους, των αιτιών και των αποτελεσμάτων του για την ψυχική 
και σωματική υγεία αλλά και στους τρόπους/στρατηγικές αντιμετώπισής του, κυρίως μέσα από την 
καλλιτεχνική δημιουργία.

Οι ομάδες των καλλιτεχνών ανέλαβαν να επεξεργαστούν τα επεξηγηματικά/δεοντολογικά
ερωτήματα. Η ομάδα των μουσικών ανέλυσε τους λόγους που η Μουσική λειτουργεί αγχολυτικά,
ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, έκανε αναφορά στη Μουσικοθεραπεία και προχώρησε, σε 
πρακτικό επίπεδο, σε τέσσερις μελέτες περιπτώσεων στη μουσική. Οι μαθητές άκουσαν 
αποσπάσματα από μουσικά έργα και σχολίασαν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους 
δημιουργούν. Τα έργα αυτά ήταν δύο Soundtracks - μουσικά αποσπάσματα από τις ταινίες 
φαντασίας Lord Of The Rings και V For Vendetta, το ορχηστρικό έργο Οι χαρταετοί του Μίκη 
Θεοδωράκη και η Serenade του Franz Schubert. Η ομάδα των ζωγράφων ανέλυσε τους λόγους που 
η Ζωγραφική λειτουργεί αγχολυτικά, έκανε αναφορά στην «Art therapy» και προχώρησε σε 
τέσσερις μελέτες περιπτώσεων στη ζωγραφική. Οι μαθητές ανέλυσαν εικαστικά έργα και
σχολίασαν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους δημιουργούν. Τα έργα αυτά ήταν Η Κραυγή
του E. Munch και Η επιμονή της μνήμης του S. Dali.

Τέλος, η δεύτερη δημοσιογραφική ομάδα επεξεργάστηκε ερωτήματα κριτικής ανάλυσης,
διερευνώντας τις απόψεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων επί του θέματος : κατέγραψαν την άποψη 
των μαθητών, των γονέων και των καθηγητών μέσα από συνεντεύξεις αλλά και ερωτηματολόγια 
που επεξεργάστηκαν με στατιστική αποτύπωση των αποτελεσμάτων. 

3 Παρουσίαση του καλλιτεχνικού έργου των μαθητών 

Εκτός όμως από την ερευνητική διάσταση του θέματος, οι μαθητές απέδειξαν πως ξέρουν 
από τέχνη και το απέδειξαν με τρόπο πραγματικά συγκινητικό για όλους τους εμπλεκόμενους στην 
διαδικασία των βιωματικών δράσεων, τη διεύθυνση του σχολείου και το σύλλογο διδασκόντων που 
πλαισίωσαν την προσπάθειά μας με αμέριστη κατανόηση και έμπρακτο ενδιαφέρον. Στη δεύτερη 
αυτή ενότητα παρουσιάζεται το καλλιτεχνικό έργο των μαθητών, ενώ προσδιορίζονται κάθε φορά 
τα σχέδια δράσης και οι τεχνικές για τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων. Το πρωτότυπο 
ποιητικό, μουσικό, εικαστικό και σκηνοθετικό έργο των μαθητών πραγματοποιήθηκε υπό την 

καθοδήγηση και καλλιτεχνική επιμέλεια της υπεύθυνης της δράσης αλλά και χάρη στη συνδρομή, 
αρωγή και βοήθεια συναδέλφων εκπαιδευτικών μουσικής και εικαστικών, αλλά και γονέων.

Το πρώτο έργο είναι η παραγωγή video clip που περιλαμβάνει τη σύνθεση και μελοποίηση 
ενός υπερρεαλιστικού και συμβολικού ποιήματος, με τίτλο: Μεσόγειος, η θάλασσα της καρδιάς μας.
(Κουρουτάκη, 2014β). Το σχέδιο δράσης προέβλεπε τα παρακάτω στάδια: Οι μαθητές 
προσπάθησαν να φανταστούν συμβολισμούς σχετικά με τη θάλασσα αλλά και αλληγορικά στοιχεία 
που παραπέμπουν στη μυθολογία, αλλά και στην επικαιρότητα. Στη συνέχεια, κλήθηκαν να 
ανασύρουν από τις αναμνήσεις τους δυνατές εικόνες με τη θάλασσα, τις οποίες κατέγραψαν σε 
στίχους. Κάθε ομάδα πρότεινε στίχους που ενώσαμε, συνθέτοντας ένα ποίημα. Οι τεχνικές που 
αξιοποιήθηκαν ήταν η εργασία σε ομάδες για τους συμβολισμούς και τους στίχους και ο 
καταιγισμός ιδεών για τη σύνθεση της μελωδικής γραμμής και την επιλογή μουσικών οργάνων. Τα 
μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν συστήματα ηχοληψίας και επεξεργασίας ήχου, σε ειδικά 
διαμορφωμένο studio του γυμνασίου, καθώς και κάμερα για τη βιντεοσκόπηση και την ψηφιακή 
επεξεργασία εικόνας.

Το ποίημα αυτό στέλνει το δικό μας μήνυμα και αποτελεί τη δική μας αντίδραση στην 
επιχειρούμενη καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας στη θάλασσα της Μεσογείου!
Συντελεστές/μαθητές: 1η φωνή: Ρέα Κουκάκη, 2η φωνή και απαγγελία: Μαρία Μηλιαρά,
στιχουργοί: Κώστας Βαλίνης, Δήμητρα Αγγελάκη, Κατερίνα Βαλσαμάκη, Αχιλλέας Μαρκάκης, 
Ευαγγελία Κατάκη, Αλεξάνδρα Κοτζαμάνη, Ειρήνη Παπαδαντωνάκη, σκηνοθεσία: Φωτεινή 
Θεοδωρογλάκη. Συντελεστές/εκπαιδευτικοί: καλλιτεχνική επιμέλεια: Αλεξάνδρα Κουρουτάκη,
ηχογράφηση: Νίκος Σωτηρόπουλος, βιντεοσκόπηση: Κωνσταντίνος Μπομπολάκης. Ακολουθεί το 
ποίημα με τίτλο Μεσόγειος, η θάλασσα της καρδιάς μας.

Μες το μυαλό μου θάλασσα, στα όνειρα σε κράτησα, και πάνω σου περπάτησα, Μεσόγειος,
γυναίκα. Απ' τα νησιά μαγεύτηκα, στα δίχτυα σου μπερδεύτηκα και το νερό σου γεύτηκα, μάνα 
της Αφροδίτης. Όλος ο κόσμος θάλασσα και σήμερα σ` αγκάλιασα. Ταξίδεψε με, θάλασσα, γλυκά με 
τη φωνή σου, πάρε με, μες τα κύματα, άλογα που καλπάζουν, εκεί που νεράιδες τραγουδούν και τους 
θνητούς μαγεύουν και συντροφιά πιστή κρατούν στις τρεις σου τις ηπείρους. Μεσόγειος μια αγκαλιά 
μέσα στη μοναξιά μου, όταν κοιτάζω να μεθά ο ήλιος στα νερά σου, κι' όταν τα σύννεφα γλιστρούν 
σαν άσπρα περιστέρια, τον Οδυσσέα προσκαλούν να κλέψει τις γοργόνες. Όλος ο κόσμος θάλασσα 
και σήμερα σ` αγκάλιασα. Φοβάμαι..φοβάμαι...Την τραμουντάνα που φυσά και στο βυθό μας πάει και 
τις σειρήνες που θρηνούν για τα κακά μαντάτα. Στ' ανθρώπινο ναυάγιο, ο Ποσειδώνας τρέμει, θα 
γίνουν μαύρα τα νερά, μαύρος και ο ουρανός! Όλος ο κόσμος θάλασσα και σήμερα σ` 
αγκάλιασα. Μέχρι τ' αστέρια πέταξα, πιο όμορφη δεν είδα. Να γίνεις πάλι γαλανή, θάλασσα της 
καρδιάς μου!

To δεύτερο έργο που δημιούργησαν οι μαθητές στο πλαίσιο της βιωματικής δράσης ήταν 
ένας πίνακας μεικτής τεχνικής, με ακρυλικά χρώματα, χαρτοπολτό, γύψο και φυσικά υλικά, με 
θέμα τη Μεσόγειο: Μεσόγειος, η θάλασσα μας. Ο τίτλος γράφτηκε πάνω στον πίνακα, στα γαλλικά,
Méditerranée, notre mer à tous, σύμφωνα με την επιθυμία των γαλλομαθών μικρών ζωγράφων.
(Κουρουτάκη, 2014γ). Το έργο πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση της εικαστικού και γονέα 
μαθητή του γυμνασίου, Στέλλας Καρναλή, σε κλίμα δημιουργικότητας και ευχαρίστησης. Οι 
τεχνικές που αξιοποιήθηκαν ήταν η εργασία σε ομάδες και ο καταιγισμός ιδεών για τη σύλληψη 
του θέματος του έργου, την επιλογή των υλικών και των χρωμάτων.

Η βιωματική δράση έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εικαστικό
βιωματικό εργαστήρι με θέμα : Στοχαστική σύνθεση και αποδοχή της ζωής  με τις αλλαγές και τις 
αντιθέσεις της - μια ευκαιρία αυτογνωσίας. Τα παιδιά ζωγράφισαν έργα που παρουσίασαν στη 
συνέχεια σε μια παραγωγή πολυμεσικής εφαρμογής που  ενσωματώνει video, με εικόνες  και ήχο. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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(Κουρουτάκη, 2014γ). Το σχέδιο δράσης προέβλεπε τα παρακάτω στάδια: οι μαθητές ζωγράφισαν 
μέσα σε κύκλο αντίθετες έννοιες ή καταστάσεις της πραγματικότητας και της ζωής, π.χ. φως-
σκοτάδι, καλοκαίρι-χειμώνας, χαρά-λύπη, δίνω-παίρνω, κορίτσι-αγόρι, σχολείο-παιδική χαρά ή 
γήπεδο, κλπ. Ο στόχος ήταν να βιώσουν αίσθημα αρμονίας και ισορροπίας, καθώς ήταν ελεύθεροι 
να φτιάξουν εικόνες και να εκφραστούν ελεύθερα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους και να συζητήσουμε πάνω στα θέματα και στη σύλληψη 
της κεντρικής ιδέας των έργων, γεγονός που βοήθησε στην καλύτερη γνωριμία της 
προσωπικότητας και της ευαισθησίας των μαθητών. Στο εργαστήρι συμμετείχαν και ενθάρρυναν 
τους μαθητές οι εικαστικοί συνάδελφοι καθηγητές Ελένη Μανωλαράκη και Δημήτρης Φρονιμάκης. 
H ευρύτερη στρατηγική που ακολουθήθηκε για το σχολιασμό των έργων από τους μικρούς 
καλλιτέχνες, (αναφορικά με την επιλογή του θέματος, τη σύλληψη και αποτύπωση των μορφών και 
την επιλογή των χρωμάτων), ήταν ένας συνδυασμός διαλογικών και διερευνητικών μεθόδων. Ως 
διαλογικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν ο διάλογος με ερωταποκρίσεις, η συζήτηση και ο ελεύθερος 
διάλογος. Οι διερευνητικές μέθοδοι  που χρησιμοποιήθηκαν εστίαζαν στην παρατήρηση και στη
μελέτη των έργων που αντιμετωπίστηκαν από την ολομέλεια ως μέσο έκφρασης και εξωτερίκευσης 
συναισθημάτων και σκέψεων των μαθητών-ζωγράφων, γεγονός που συνάδει με τον γενικό σκοπό 
της δράσης για τον αγχολυτικό ρόλο της τέχνης.

4 Μαθησιακά οφέλη και προϋποθέσεις σωστής εφαρμογής των βιωματικών δράσεων.

Η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες τέχνης έδωσε θετικά αποτελέσματα. Τα 
μαθησιακά οφέλη παρουσιάζονται στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας, καθώς και τέσσερις 
παιδαγωγικο-διδακτικές αρχές που εφαρμόσαμε και αντιμετωπίσαμε ως προϋποθέσεις για τη 
σωστή εφαρμογή των βιωματικών δράσεων. 

Σύμφωνα με τον γενικό σκοπό της δράσης, οι μαθητές έμαθαν βιωματικά να συνδέουν την 
προσπάθεια για αντιμετώπιση του άγχους με την εμπειρία της ενασχόλησης με την τέχνη. Η 
συμμετοχή τους σε ευχάριστες και δημιουργικές μουσικές και εικαστικές δραστηριότητες συνέβαλε
τόσο στην προαγωγή της ψυχικής υγείας όσο και στην πολύπλευρη καλλιέργεια της 
προσωπικότητας τους, καθώς κάθε δραστηριότητα έδινε ευκαιρίες για έρευνα, για επικοινωνία και 
για εξωτερίκευση βαθύτερων σκέψεων και συναισθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας σε 
ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της δράσης, τα παιδιά συμφώνησαν ότι η ενασχόλησή τους με 
την τέχνη, γενικότερα στη ζωή τους, τους βοηθάει να ελέγχουν και να περιορίζουν δυσάρεστα και 
αρνητικά συναισθήματα. Η παραγωγή καλλιτεχνικού μουσικού και εικαστικού έργου, στο 
πλαίσιο της σχολικής ζωής, συνέβαλε σύμφωνα με τους μαθητές, στη δημιουργία κλίματος χαράς 
αλλά και ικανοποίησης για το αποτέλεσμα. Επίσης παραδέχθηκαν, όταν κλήθηκαν να 
παρουσιάσουν τα έργα τους στην ολομέλεια, πως κάθε ζωγραφιά τους, (το θέμα, η αποτύπωση ή 
παραμόρφωση των μορφών, η επιλογή των χρωμάτων, κλπ), απηχούσε τον εσωτερικό τους κόσμο 
και τους βοηθούσε να συνειδητοποιήσουν τις αγωνίες και τα ψυχοσυναισθηματικά τους
προβλήματα. Είναι κοινός τόπος πως η ζωγραφική και η μουσική αποτελούν δραστηριότητες 
έκφρασης, επικοινωνίας και χαλάρωσης καθώς προσφέρουν μια διαφυγή από την πίεση και τις 
καταστάσεις της καθημερινότητας, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό του άγχους. 

Όσον αφορά την απόπειρα για πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών,
αυτή επιχειρήθηκε μέσα από τη μελέτη καλλιτεχνικών ρευμάτων, την ανάλυση μουσικών και 
εικαστικών έργων με παράλληλη αναζήτηση των βαθύτερων σκέψεων, προβληματισμών και 
συναισθημάτων των δημιουργών αλλά και των θεατών-ακροατών. Η διερεύνηση έγινε στο πλαίσιο 
ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης και σεβασμού μεταξύ των μελών των 
ομάδων εργασίας. Ο συνδυασμός διερευνητικής εργασίας με την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου 
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αρνητικά συναισθήματα. Η παραγωγή καλλιτεχνικού μουσικού και εικαστικού έργου, στο 
πλαίσιο της σχολικής ζωής, συνέβαλε σύμφωνα με τους μαθητές, στη δημιουργία κλίματος χαράς 
αλλά και ικανοποίησης για το αποτέλεσμα. Επίσης παραδέχθηκαν, όταν κλήθηκαν να 
παρουσιάσουν τα έργα τους στην ολομέλεια, πως κάθε ζωγραφιά τους, (το θέμα, η αποτύπωση ή 
παραμόρφωση των μορφών, η επιλογή των χρωμάτων, κλπ), απηχούσε τον εσωτερικό τους κόσμο 
και τους βοηθούσε να συνειδητοποιήσουν τις αγωνίες και τα ψυχοσυναισθηματικά τους
προβλήματα. Είναι κοινός τόπος πως η ζωγραφική και η μουσική αποτελούν δραστηριότητες 
έκφρασης, επικοινωνίας και χαλάρωσης καθώς προσφέρουν μια διαφυγή από την πίεση και τις 
καταστάσεις της καθημερινότητας, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό του άγχους. 

Όσον αφορά την απόπειρα για πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών,
αυτή επιχειρήθηκε μέσα από τη μελέτη καλλιτεχνικών ρευμάτων, την ανάλυση μουσικών και 
εικαστικών έργων με παράλληλη αναζήτηση των βαθύτερων σκέψεων, προβληματισμών και 
συναισθημάτων των δημιουργών αλλά και των θεατών-ακροατών. Η διερεύνηση έγινε στο πλαίσιο 
ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης και σεβασμού μεταξύ των μελών των 
ομάδων εργασίας. Ο συνδυασμός διερευνητικής εργασίας με την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου 
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(Κουρουτάκη, 2014γ). Το σχέδιο δράσης προέβλεπε τα παρακάτω στάδια: οι μαθητές ζωγράφισαν 
μέσα σε κύκλο αντίθετες έννοιες ή καταστάσεις της πραγματικότητας και της ζωής, π.χ. φως-
σκοτάδι, καλοκαίρι-χειμώνας, χαρά-λύπη, δίνω-παίρνω, κορίτσι-αγόρι, σχολείο-παιδική χαρά ή 
γήπεδο, κλπ. Ο στόχος ήταν να βιώσουν αίσθημα αρμονίας και ισορροπίας, καθώς ήταν ελεύθεροι 
να φτιάξουν εικόνες και να εκφραστούν ελεύθερα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους και να συζητήσουμε πάνω στα θέματα και στη σύλληψη 
της κεντρικής ιδέας των έργων, γεγονός που βοήθησε στην καλύτερη γνωριμία της 
προσωπικότητας και της ευαισθησίας των μαθητών. Στο εργαστήρι συμμετείχαν και ενθάρρυναν 
τους μαθητές οι εικαστικοί συνάδελφοι καθηγητές Ελένη Μανωλαράκη και Δημήτρης Φρονιμάκης. 
H ευρύτερη στρατηγική που ακολουθήθηκε για το σχολιασμό των έργων από τους μικρούς 
καλλιτέχνες, (αναφορικά με την επιλογή του θέματος, τη σύλληψη και αποτύπωση των μορφών και 
την επιλογή των χρωμάτων), ήταν ένας συνδυασμός διαλογικών και διερευνητικών μεθόδων. Ως 
διαλογικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν ο διάλογος με ερωταποκρίσεις, η συζήτηση και ο ελεύθερος 
διάλογος. Οι διερευνητικές μέθοδοι  που χρησιμοποιήθηκαν εστίαζαν στην παρατήρηση και στη
μελέτη των έργων που αντιμετωπίστηκαν από την ολομέλεια ως μέσο έκφρασης και εξωτερίκευσης 
συναισθημάτων και σκέψεων των μαθητών-ζωγράφων, γεγονός που συνάδει με τον γενικό σκοπό 
της δράσης για τον αγχολυτικό ρόλο της τέχνης.

4 Μαθησιακά οφέλη και προϋποθέσεις σωστής εφαρμογής των βιωματικών δράσεων.

Η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες τέχνης έδωσε θετικά αποτελέσματα. Τα 
μαθησιακά οφέλη παρουσιάζονται στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας, καθώς και τέσσερις 
παιδαγωγικο-διδακτικές αρχές που εφαρμόσαμε και αντιμετωπίσαμε ως προϋποθέσεις για τη 
σωστή εφαρμογή των βιωματικών δράσεων. 

Σύμφωνα με τον γενικό σκοπό της δράσης, οι μαθητές έμαθαν βιωματικά να συνδέουν την 
προσπάθεια για αντιμετώπιση του άγχους με την εμπειρία της ενασχόλησης με την τέχνη. Η 
συμμετοχή τους σε ευχάριστες και δημιουργικές μουσικές και εικαστικές δραστηριότητες συνέβαλε
τόσο στην προαγωγή της ψυχικής υγείας όσο και στην πολύπλευρη καλλιέργεια της 
προσωπικότητας τους, καθώς κάθε δραστηριότητα έδινε ευκαιρίες για έρευνα, για επικοινωνία και 
για εξωτερίκευση βαθύτερων σκέψεων και συναισθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας σε 
ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της δράσης, τα παιδιά συμφώνησαν ότι η ενασχόλησή τους με 
την τέχνη, γενικότερα στη ζωή τους, τους βοηθάει να ελέγχουν και να περιορίζουν δυσάρεστα και 
αρνητικά συναισθήματα. Η παραγωγή καλλιτεχνικού μουσικού και εικαστικού έργου, στο 
πλαίσιο της σχολικής ζωής, συνέβαλε σύμφωνα με τους μαθητές, στη δημιουργία κλίματος χαράς 
αλλά και ικανοποίησης για το αποτέλεσμα. Επίσης παραδέχθηκαν, όταν κλήθηκαν να 
παρουσιάσουν τα έργα τους στην ολομέλεια, πως κάθε ζωγραφιά τους, (το θέμα, η αποτύπωση ή 
παραμόρφωση των μορφών, η επιλογή των χρωμάτων, κλπ), απηχούσε τον εσωτερικό τους κόσμο 
και τους βοηθούσε να συνειδητοποιήσουν τις αγωνίες και τα ψυχοσυναισθηματικά τους
προβλήματα. Είναι κοινός τόπος πως η ζωγραφική και η μουσική αποτελούν δραστηριότητες 
έκφρασης, επικοινωνίας και χαλάρωσης καθώς προσφέρουν μια διαφυγή από την πίεση και τις 
καταστάσεις της καθημερινότητας, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό του άγχους. 

Όσον αφορά την απόπειρα για πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών,
αυτή επιχειρήθηκε μέσα από τη μελέτη καλλιτεχνικών ρευμάτων, την ανάλυση μουσικών και 
εικαστικών έργων με παράλληλη αναζήτηση των βαθύτερων σκέψεων, προβληματισμών και 
συναισθημάτων των δημιουργών αλλά και των θεατών-ακροατών. Η διερεύνηση έγινε στο πλαίσιο 
ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης και σεβασμού μεταξύ των μελών των 
ομάδων εργασίας. Ο συνδυασμός διερευνητικής εργασίας με την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου 

(Κουρουτάκη, 2014γ). Το σχέδιο δράσης προέβλεπε τα παρακάτω στάδια: οι μαθητές ζωγράφισαν 
μέσα σε κύκλο αντίθετες έννοιες ή καταστάσεις της πραγματικότητας και της ζωής, π.χ. φως-
σκοτάδι, καλοκαίρι-χειμώνας, χαρά-λύπη, δίνω-παίρνω, κορίτσι-αγόρι, σχολείο-παιδική χαρά ή 
γήπεδο, κλπ. Ο στόχος ήταν να βιώσουν αίσθημα αρμονίας και ισορροπίας, καθώς ήταν ελεύθεροι 
να φτιάξουν εικόνες και να εκφραστούν ελεύθερα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους και να συζητήσουμε πάνω στα θέματα και στη σύλληψη 
της κεντρικής ιδέας των έργων, γεγονός που βοήθησε στην καλύτερη γνωριμία της 
προσωπικότητας και της ευαισθησίας των μαθητών. Στο εργαστήρι συμμετείχαν και ενθάρρυναν 
τους μαθητές οι εικαστικοί συνάδελφοι καθηγητές Ελένη Μανωλαράκη και Δημήτρης Φρονιμάκης. 
H ευρύτερη στρατηγική που ακολουθήθηκε για το σχολιασμό των έργων από τους μικρούς 
καλλιτέχνες, (αναφορικά με την επιλογή του θέματος, τη σύλληψη και αποτύπωση των μορφών και 
την επιλογή των χρωμάτων), ήταν ένας συνδυασμός διαλογικών και διερευνητικών μεθόδων. Ως 
διαλογικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν ο διάλογος με ερωταποκρίσεις, η συζήτηση και ο ελεύθερος 
διάλογος. Οι διερευνητικές μέθοδοι  που χρησιμοποιήθηκαν εστίαζαν στην παρατήρηση και στη
μελέτη των έργων που αντιμετωπίστηκαν από την ολομέλεια ως μέσο έκφρασης και εξωτερίκευσης 
συναισθημάτων και σκέψεων των μαθητών-ζωγράφων, γεγονός που συνάδει με τον γενικό σκοπό 
της δράσης για τον αγχολυτικό ρόλο της τέχνης.

4 Μαθησιακά οφέλη και προϋποθέσεις σωστής εφαρμογής των βιωματικών δράσεων.

Η συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες τέχνης έδωσε θετικά αποτελέσματα. Τα 
μαθησιακά οφέλη παρουσιάζονται στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας, καθώς και τέσσερις 
παιδαγωγικο-διδακτικές αρχές που εφαρμόσαμε και αντιμετωπίσαμε ως προϋποθέσεις για τη 
σωστή εφαρμογή των βιωματικών δράσεων. 

Σύμφωνα με τον γενικό σκοπό της δράσης, οι μαθητές έμαθαν βιωματικά να συνδέουν την 
προσπάθεια για αντιμετώπιση του άγχους με την εμπειρία της ενασχόλησης με την τέχνη. Η 
συμμετοχή τους σε ευχάριστες και δημιουργικές μουσικές και εικαστικές δραστηριότητες συνέβαλε
τόσο στην προαγωγή της ψυχικής υγείας όσο και στην πολύπλευρη καλλιέργεια της 
προσωπικότητας τους, καθώς κάθε δραστηριότητα έδινε ευκαιρίες για έρευνα, για επικοινωνία και 
για εξωτερίκευση βαθύτερων σκέψεων και συναισθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, απαντώντας σε 
ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της δράσης, τα παιδιά συμφώνησαν ότι η ενασχόλησή τους με 
την τέχνη, γενικότερα στη ζωή τους, τους βοηθάει να ελέγχουν και να περιορίζουν δυσάρεστα και 
αρνητικά συναισθήματα. Η παραγωγή καλλιτεχνικού μουσικού και εικαστικού έργου, στο 
πλαίσιο της σχολικής ζωής, συνέβαλε σύμφωνα με τους μαθητές, στη δημιουργία κλίματος χαράς 
αλλά και ικανοποίησης για το αποτέλεσμα. Επίσης παραδέχθηκαν, όταν κλήθηκαν να 
παρουσιάσουν τα έργα τους στην ολομέλεια, πως κάθε ζωγραφιά τους, (το θέμα, η αποτύπωση ή 
παραμόρφωση των μορφών, η επιλογή των χρωμάτων, κλπ), απηχούσε τον εσωτερικό τους κόσμο 
και τους βοηθούσε να συνειδητοποιήσουν τις αγωνίες και τα ψυχοσυναισθηματικά τους
προβλήματα. Είναι κοινός τόπος πως η ζωγραφική και η μουσική αποτελούν δραστηριότητες 
έκφρασης, επικοινωνίας και χαλάρωσης καθώς προσφέρουν μια διαφυγή από την πίεση και τις 
καταστάσεις της καθημερινότητας, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό του άγχους. 

Όσον αφορά την απόπειρα για πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών,
αυτή επιχειρήθηκε μέσα από τη μελέτη καλλιτεχνικών ρευμάτων, την ανάλυση μουσικών και 
εικαστικών έργων με παράλληλη αναζήτηση των βαθύτερων σκέψεων, προβληματισμών και 
συναισθημάτων των δημιουργών αλλά και των θεατών-ακροατών. Η διερεύνηση έγινε στο πλαίσιο 
ομαδοσυνεργατικής προσπάθειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης και σεβασμού μεταξύ των μελών των 
ομάδων εργασίας. Ο συνδυασμός διερευνητικής εργασίας με την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου 

είχε ως  αποτέλεσμα την ενθάρρυνση της φαντασίας και της δημιουργικότητας των συμμετεχόντων,
τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ τους, το μοίρασμα των σκέψεων, το άνοιγμα των 
συναισθημάτων. Οι ευχάριστες δραστηριότητες έγιναν πηγές νέων εμπειριών και γνώσεων για τους 
μαθητές, ενώ η ενασχόληση με την τέχνη αποτέλεσε μια αγχολυτική εμπειρία και μια ευκαιρία 
αυτογνωσίας.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι ήταν απαραίτητη η αξιοποίηση και η εφαρμογή 
συγκεκριμένων παιδαγωγικο-διδακτικών αρχών που αποτελούν προϋποθέσεις υλοποίησης και 
σωστής εφαρμογής των βιωματικών δράσεων. Πρόκειται για τις αρχές της βιωματικής μάθησης, 
της διεπιστημονικής προσέγγισης, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της συνεργατικής 
διερεύνησης. (Ματσαγγούρας, 2011:23). Σύμφωνα με την αρχή της Βιωματικής Μάθησης, οι 
συμμετέχοντες στη δράση αποκτούν και βιώνουν εμπειρίες τις οποίες όμως πρέπει να 
επεξεργάζονται, να αναλύουν και να αποτιμούν. Η ελληνίδα παιδαγωγός Κλεάνθους-
Παπαδημητρίου (1952, σελ. 137), τονίζει ότι πρέπει τα βιώματα να οργανώνονται στο μυαλό των 
μαθητών και προτείνει τα παρακάτω στάδια τα οποία και υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της εν λόγω 
δράσης. Τα στάδια περιλαμβάνουν τη συστηματική παρατήρηση, την ανάλυση,  και την καταγραφή 
δεδομένων με στόχο την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων από τους μαθητές της δράσης
που τα επεξεργάστηκαν τόσο ατομικά όσο και ομαδοσυνεργατικά. Είναι επίσης απαραίτητη η 
καταγραφή των προσωπικών αντιλήψεων των μαθητών απέναντι στο εξεταζόμενο θέμα αλλά και 
των αντιλήψεων διάφορων κοινωνικών ομάδων και θεσμών. Στην δράση μας όντως κατεγράφησαν 
οι απόψεις των μαθητών, αλλά και κοινωνικών ομάδων, πχ. των καθηγητών μουσικής και 
εικαστικών του σχολείου, οι οποίοι απάντησαν σε συνεντεύξεις αλλά και των γονέων που 
συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια που συνέταξαν οι μαθητές, (Κουρουτάκη 2014α). Τέλος, είναι 
σημαντικό όλη αυτή η διαδικασία της δημιουργίας βιωμάτων, γνώσεων και εμπειριών να 
ολοκληρώνεται με πράξεις που αξιοποιούν τις νέες γνώσεις στο άμεσο και στο ευρύτερο 
περιβάλλον, όπως ήταν η διοργάνωση εκδήλωσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς για παρουσίαση 
των συμπερασμάτων της δράσης. Η παρουσίαση πλαισιώθηκε με μουσικο-χορευτικά δρώμενα και 
με έκθεση των εικαστικών έργων των μαθητών σε χώρο του σχολείου. Είναι πολύ σημαντικό οι
εμπειρίες των μαθητών να έχουν προσωπικό νόημα για αυτούς, να συσχετίζονται με προηγούμενες 
εμπειρίες, (τα μουσικά και ζωγραφικά έργα που ανέλυσαν ήταν δικής τους επιλογής) και να 
υπάρχουν δυνατότητες σύνδεσης με νέες εμπειρίες, καθώς η ενασχόληση με μορφές τέχνης είναι 
στα άμεσα ενδιαφέροντα τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε οι μαθητές επέλεξαν τη συγκεκριμένη 
βιωματική δράση μεταξύ δύο άλλων δράσεων που προτάθηκαν τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά. 

Είναι, επίσης, εποικοδομητικό να αξιοποιείται η αρχή της Διεπιστημονικής Προσέγγισης του 
θέματος ή των θεμάτων της δράσης. Με άλλα λόγια, πρέπει αφενός οι πηγές νέων εμπειριών να 
είναι πολλαπλές και να συμπεριλαμβάνουν το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και τα 
προσωπικά συναισθήματα των μαθητών. Αφετέρου είναι σημαντικό οι πολλαπλές πηγές νέων 
εμπειριών να αξιοποιούνται διεπιστημονικά, σε συνεργασία με συναδέλφους άλλων μαθημάτων
αλλά και ειδικών επιστημόνων επί του θέματος. Στην περίπτωση της εν λόγω δράσης,
συνεργάστηκαν καθηγητές μουσικής και εικαστικών καθώς τα δύο είδη τέχνης συσχετίζονται με 
την ψυχική υγεία. Θα ήταν βεβαίως ευκταία η συνεργασία με ψυχολόγο.

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (differentiated learning) αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή 
εφαρμογή των βιωματικών δράσεων. Η διαφοροποιημένη διδακτική προσέγγιση επιτυγχάνεται με 
την προσαρμογή των ερευνητικών ερωτημάτων, των θεμάτων και των δραστηριοτήτων της δράσης 
στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Επίσης κάθε βιωματική δράση πρέπει να σέβεται 
και να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες, αλλά και στα στυλ και στους ρυθμούς μάθησης των 
συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό, ζητήθηκε από τους μαθητές να σχολιάσουν έργα μουσικής και 
ζωγραφικής, (βλ. τους επιμέρους στόχους στο 2.), να επινοήσουν ιστορίες για πιθανές ερμηνείες 
των έργων αλλά και να ζωγραφίσουν έργα ως ευκαιρία αυτογνωσίας. Η εμπειρία αυτή ανέδειξε τα  
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ξεχωριστά βιώματά τους, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, την αυτο-αντίληψή τους. Άλλα 
σημαντικά παραδείγματα διαφοροποίησης, στα πλαίσια της βιωματικής δράσης, ήταν η δημιουργία 
διαφορετικών ομάδων εργασίας, με διαφορετικό όνομα η κάθε μια, και διαφορετικά ερωτήματα 
προς διερεύνηση και επεξεργασία, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους.  Σε περίπτωση 
αδυναμίας κάποιας ομάδας για επεξεργασία θεμάτων, ο εκπαιδευτικός προσέφερε καθοδήγηση και 
στήριξη. Επισημαίνεται ότι ρόλος του εκπαιδευτικού είναι αποφασιστικής σημασίας για την  
καλλιέργεια της πρωτοβουλίας,  της ελευθερίας της έκφρασης των μαθητών που εισάγονται στον 
κόσμο της γνώσης και της δημιουργικότητας έχοντας ως σημείο αναφοράς τα βιώματά τους. Σε ότι
αφορά τον σεβασμό στο στυλ μάθησης των συμμετεχόντων, υπήρξε μέριμνα ώστε να 
διαφοροποιηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα  ανάλογα με τον τύπο νοημοσύνης των ομάδων 
εργασίας: οι ομάδες των δημοσιογράφων  επεξεργάστηκαν θέματα και δραστηριότητες που 
ταιριάζουν σε μαθητές με ανεπτυγμένη γλωσσική νοημοσύνη, η ομάδα των μουσικών με 
ερωτήματα που απαιτούν μουσική νοημοσύνη, και η ομάδα των ζωγράφων με θέματα 
εικαστικής/χωρικής νοημοσύνης. (Mundy-Castle 1974).

Η τελευταία αρχή στην οποία ανταποκρίθηκε η βιωματική δράση που εκπονήθηκε είναι η 
αρχή της Συνεργατικής Διερεύνησης, (Ματσαγγούρας 2002:123). Στα πλαίσια της δράσης, δόθηκε 
στους μαθητές η δυνατότητα να επινοήσουν και να υλοποιήσουν ένα συλλογικό έργο, που 
ονομάσαμε Τέχνημα, (Κουρουτάκη 2014α), και που βασίστηκε στη διαδικασία της διερεύνησης.
Όντως η εργασίες συντελέστηκαν σε ομαδικό επίπεδο, σε πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας, 
γεγονός που βοήθησε τους μαθητές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα προβλήματα που 
δημιουργούνται από τα προσωπικά όρια σκέψης, να ξεπερνούν τις δυσκολίες και να προσπαθούν 
για να συνεισφέρουν στο τελικό συλλογικό έργο. Στην εν λόγω δράση, τα μέλη των ομάδων
συνεργάστηκαν όχι μόνο για την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου αλλά και για τη διερεύνηση των
ερευνητικών ερωτημάτων, συζητώντας και διαμορφώνοντας τελικά κοινή άποψη ώστε να 
παρουσιάσουν την εργασία τους και τα συμπεράσματα τους σε επίπεδο Ολομέλειας.

5 Συμπεράσματα

Η μελέτη της βιωματικής δράσης που εφαρμόστηκε στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε 
Γυμνάσιο του Ν. Χανίων, αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης της σχέσης Τέχνης και 
Δημιουργικότητας στην εκπαίδευση. Η εισήγηση ακολούθησε τρία στάδια επισημαίνοντας τον 
γενικό σκοπό αλλά και τους επιμέρους στόχους της καινοτόμου δράσης, παρουσιάζοντας τα 
ερευνητικά ερωτήματα που ανατέθηκαν σε ομάδες εργασίας,  αλλά και το καλλιτεχνικό έργο των 
μαθητών, που περιλαμβάνει σύνθεση και μελοποίηση ποιήματος, παραγωγή και σκηνοθεσία video 
clip, δημιουργία πίνακα μεικτής τεχνικής και έργα από τη συμμετοχή σε εικαστικό εργαστήρι.
Τέλος, η εισήγηση ανέδειξε τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή των βιωματικών δράσεων 
στην εκπαίδευση, εστιάζοντας στην αξιοποίηση τεσσάρων αρχών, της βιωματικής μάθησης, της 
διεπιστημονικής προσέγγισης των θεμάτων, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της 
συνεργατικής διερεύνησης, στα πλαίσια μιας επικοινωνιακής διδασκαλίας όπου ο δάσκαλος οδηγεί 
τη μαθησιακή εμπειρία, δίνει έμφαση στις ανακαλυπτικές τεχνικές και στη δημιουργική 
καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών.

Η εν λόγω δράση προσπάθησε επιτυχώς να συνδέσει την προσπάθεια για την αντιμετώπιση 
του άγχους με την βιωματική εμπειρία της ενασχόλησης με την τέχνη. Για κάθε καλλιτεχνική 
δραστηριότητα παρουσιάστηκαν τα σχέδια δράσης που απέβλεπαν στην συνεργασία και στον 
διάλογο μεταξύ των μελών των ομάδων εργασίας αλλά και σε επίπεδο ολομέλειας, ενώ ανέδειξε τη 
σημασία που έχουν για την απόκτηση της γνώσης οι υποκειμενικές εμπειρίες και οι κοινωνικές 
σχέσεις των μαθητών που μετατρέπουν τη σχολική τάξη σε κοινότητα μάθησης. Η ενασχόληση με 
δραστηριότητες τέχνης συνέβαλε στην πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών
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και στην προαγωγή της ψυχικής τους υγείας, διευκολύνοντας τη λεκτική και μη λεκτική 
επικοινωνία.

Το παρόν άρθρο αναδεικνύει τη σημασία των βιωματικών δράσεων στην εκπαίδευση και τη 
συμβολή τους στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Το στοίχημα είναι πως η βιωματική 
διδασκαλία μπορεί να εφαρμοστεί και να επηρεάσει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού 
προγράμματος, καθώς κάθε γνήσια μορφή εκπαίδευσης γεννιέται κυρίως μέσα από την πράξη και 
μέσω της βιωματικής εμπειρίας, «learning by doing». Στο Νέο Σχολείο που ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του 21ου αιώνα, θα ήταν εποικοδομητική η εφαρμογή των τεσσάρων αυτών 
παιδαγωγικο-διδακτικών αρχών που ανέδειξε η εισήγηση και που αξιοποιούνται απαραίτητα στα 
πλαίσια του σχεδιασμού και της υλοποίησης των Βιωματικών Δράσεων. 
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Περίληψη
Η σχέση μας με το περιβάλλον σκιαγραφείται από τον πολιτισμό μας τον κύριο εκφραστή 

της συμπεριφοράς μας, που είναι προϊόν, της διαλεκτικής σχέσης μας που αναπτύσσουμε. 
Μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και από την εμπειρική έρευνα, επιχειρείται να 

εφαρμοστεί και να αξιολογηθεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία πηγάζει από την 
πολιτιστική εκπαίδευση και μετουσιώνεται σε πράξη με τη βοήθεια της μουσειοπαδαγωγικής. 

Κεντρικό σημείο της ερευνητικής προβληματικής αποτελεί η Κνωσσός η οποία αποτελεί
μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επομένως, η προστασία της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς εντάσσεται στη σύγχρονη προβληματική, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα στις 
μέρες μας αλλά και στο διηνεκές. 

O σχεδιασμός της έρευνας χαρακτηρίστηκε ως ημι-πειραματική προσέγγιση. 
Tα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή του διδακτικού υλικού επέφερε μεγάλη 

αύξηση του ποσοστού των σωστών απαντήσεων στην ομάδα. 
Λέξεις κλειδιά: Στάσεις, αντιλήψεις, πολιτιστική κληρονομιά, Κνωσός

1 Εισαγωγή
Το θέμα, το οποίο πραγματεύεται, παρούσα εργασία σχετίζεται με τη συμβολή της 

Μουσειοπαιδαγωγικής στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων για τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. όπως προκύπτει από την βιβλιογραφική ανασκόπηση της 
διεθνούς βιβλιογραφίας αλλά και από εμπειρική έρευνα. 

Ο όρος «πολιτισμός» συμπεριλαμβάνει τον τρόπο που ντύνονται οι άνθρωποι, τις 
γαμήλιες συνήθειες και την οικογενειακή ζωή, τον τρόπο που δουλεύουν, τις θρησκευτικές 
τους τελετουργίες και τις ασχολίες τους στον ελεύθερο χρόνο τους (Giddens, 2002,68). 

Τι ακριβώς ο πολιτισμός; Σύμφωνα με τους Hall & Hall (1990: 200-201) το προνόμιο 
της απάντησης θα έπρεπε να το έχουν οι ανθρωπολόγοι, οι οποίοι έχουν αναλύσει χιλιάδες 
παραδείγματα. «Γι' αυτούς, πολιτισμός είναι ο συνολικός τρόπος ζωής μιας κοινωνίας -η 
θρησκεία, οι μύθοι, η τέχνη, η τεχνολογία, τα αθλήματα και όλη η υπόλοιπη συστηματική γνώση 
που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά». 

Η μάθηση μπορεί να ειδωθεί ως μια διαδικασία της κοινωνίας να διαμορφώσει έτσι τη 
σκέψη των ατόμων ώστε να είναι σε θέση ως ενήλικες να συναντήσουν τις προστακτικές του 
πολιτισμού. Σε αυτή την προσέγγιση του πολιτισμού εμπεριέχονται τέσσερα συστατικά, τα 
οποία σκιαγραφούν το είδος του «πολιτιστικού κόσμου», όπου ζούμε: 

α) καθημερινές συνήθειες του τρόπου ζωής μας, 
β) υποθέσεις, προσδοκίες και αισθήματα που σκιαγραφούν τους τρόπους ζωής μας, 
γ) αντικείμενα, τα οποία έχουμε κατασκευάσει και έχουν νόημα για μας (π.χ. 

αεροδρόμια, μουσεία), 
δ) κοινωνικές σχέσεις (Falk & Dierking, 2000: 40).  

Ο πολιτισμός αποτελεί προϊόν της διαλεκτικής σχέσης που αναπτύσσει ο άνθρωπος με 
το περιβάλλον, ήδη από την εμφάνισή του (Δανασσής – Αφεντάκης, 2002), δημιουργώντας 
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Μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και από την εμπειρική έρευνα, επιχειρείται να 

εφαρμοστεί και να αξιολογηθεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία πηγάζει από την 
πολιτιστική εκπαίδευση και μετουσιώνεται σε πράξη με τη βοήθεια της μουσειοπαδαγωγικής. 

Κεντρικό σημείο της ερευνητικής προβληματικής αποτελεί η Κνωσσός η οποία αποτελεί
μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επομένως, η προστασία της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς εντάσσεται στη σύγχρονη προβληματική, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα στις 
μέρες μας αλλά και στο διηνεκές. 

O σχεδιασμός της έρευνας χαρακτηρίστηκε ως ημι-πειραματική προσέγγιση. 
Tα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή του διδακτικού υλικού επέφερε μεγάλη 

αύξηση του ποσοστού των σωστών απαντήσεων στην ομάδα. 
Λέξεις κλειδιά: Στάσεις, αντιλήψεις, πολιτιστική κληρονομιά, Κνωσός

1 Εισαγωγή
Το θέμα, το οποίο πραγματεύεται, παρούσα εργασία σχετίζεται με τη συμβολή της 

Μουσειοπαιδαγωγικής στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων για τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. όπως προκύπτει από την βιβλιογραφική ανασκόπηση της 
διεθνούς βιβλιογραφίας αλλά και από εμπειρική έρευνα. 

Ο όρος «πολιτισμός» συμπεριλαμβάνει τον τρόπο που ντύνονται οι άνθρωποι, τις 
γαμήλιες συνήθειες και την οικογενειακή ζωή, τον τρόπο που δουλεύουν, τις θρησκευτικές 
τους τελετουργίες και τις ασχολίες τους στον ελεύθερο χρόνο τους (Giddens, 2002,68). 

Τι ακριβώς ο πολιτισμός; Σύμφωνα με τους Hall & Hall (1990: 200-201) το προνόμιο 
της απάντησης θα έπρεπε να το έχουν οι ανθρωπολόγοι, οι οποίοι έχουν αναλύσει χιλιάδες 
παραδείγματα. «Γι' αυτούς, πολιτισμός είναι ο συνολικός τρόπος ζωής μιας κοινωνίας -η 
θρησκεία, οι μύθοι, η τέχνη, η τεχνολογία, τα αθλήματα και όλη η υπόλοιπη συστηματική γνώση 
που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά». 

Η μάθηση μπορεί να ειδωθεί ως μια διαδικασία της κοινωνίας να διαμορφώσει έτσι τη 
σκέψη των ατόμων ώστε να είναι σε θέση ως ενήλικες να συναντήσουν τις προστακτικές του 
πολιτισμού. Σε αυτή την προσέγγιση του πολιτισμού εμπεριέχονται τέσσερα συστατικά, τα 
οποία σκιαγραφούν το είδος του «πολιτιστικού κόσμου», όπου ζούμε: 

α) καθημερινές συνήθειες του τρόπου ζωής μας, 
β) υποθέσεις, προσδοκίες και αισθήματα που σκιαγραφούν τους τρόπους ζωής μας, 
γ) αντικείμενα, τα οποία έχουμε κατασκευάσει και έχουν νόημα για μας (π.χ. 

αεροδρόμια, μουσεία), 
δ) κοινωνικές σχέσεις (Falk & Dierking, 2000: 40).  

Ο πολιτισμός αποτελεί προϊόν της διαλεκτικής σχέσης που αναπτύσσει ο άνθρωπος με 
το περιβάλλον, ήδη από την εμφάνισή του (Δανασσής – Αφεντάκης, 2002), δημιουργώντας 

διάφορες αξίες. Ειδικότερα, από αυτή τη σχέση των ανθρώπων με τη φύση προκύπτουν και 
οι πολιτιστικές αξίες, οι οποίες σύμφωνα με το Holland (2000) είναι:

Η αισθητική αξία. Στις αισθητικές αξίες συμπεριλαμβάνεται η ομορφιά, αλλά και αξίες 
με διαφορετικό περιεχόμενο, όπως ο φόβος, η μαγεία, το δέος, η ειρήνη, η 
ταπεινοφροσύνη που εμπνέει η φύση.  

Η αξία της αναψυχής. Συχνά, οι άνθρωποι, κυρίως των βιομηχανοποιημένων 
κοινωνιών, αισθάνονται την ανάγκη να βρεθούν στη φύση για λόγους αναψυχής. 
Μέσα από διάφορες υπαίθριες δραστηριότητες προσπαθούν να επιτύχουν μια μορφή 
σύνδεσής τους με το φυσικό του περιβάλλον.

Η εκπαιδευτική αξία. Η αξία του φυσικού κόσμου, ο οποίος περιλαμβάνει και τα 
πολύπλοκα βιολογικά και οικολογικά συστήματα, αποτελεί πηγής γνώσης και 
αντικείμενο επιστημονικής μελέτης. Η σημασία της κατανόησης του φυσικού 
κόσμου μπορεί να αποδειχθεί μαζί λειτουργικώς και εγγενώς. Λειτουργικώς μεν, 
επειδή ο πολιτισμός μας είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θεμελιωμένος σε 
εφαρμογές της επιστημονικής γνώσης και εγγενώς, γιατί μας ευαισθητοποιεί σε 
αυτό που είναι θαυμάσιο και όμορφο, δηλαδή σε κάτι που είναι θεμελιώδης ανάγκη 
της ανθρώπινης φύσης. 

2 Η σχέση της εκπαίδευσης με τον πολιτισμό
Το είδος της εκπαίδευσης που προσφέρει μια κοινωνία στα παιδιά της είναι ένας 

αλάνθαστος δείκτης του επιπέδου πολιτισμού της. Ο πολιτισμός, εξ’ ορισμού, ορίζεται από 
την εκπαίδευση και μεταδίδεται μέσω αυτής. Είναι ενσωματωμένος και εκφράζεται μέσα από 
τις γλώσσες που χρησιμοποιούμε, τις ιστορίες που λέμε, τους μύθους που φροντίζουμε να μη 
χαθούν και την ποίηση που δημιουργούμε. Μεταδίδεται κοινωνικά, μέσω των καθημερινών 
συνηθειών της συναναστροφής, των τελετουργικών διαδικασιών, των σχημάτων λόγου και 
των τελετουργιών μετάβασης. 

Το σχολείο επιτελεί σημαντικό ρόλο και στη διαδικασία του επιπολιτισμού, μια 
διαδικασία που θέτει τα θεμέλια ανάπτυξης μιας παγκόσμιας ανθρωπιστικής συνείδησης στα 
παιδιά, με πολλαπλές προεκτάσεις στην κοινωνική τους ζωή. Ειδικότερα, ο όρος 
επιπολιτισμός παραπέμπει στις αλλαγές που υφίστανται τα αρχικά πολιτισμικά πρότυπα των 
ατόμων, όταν προχωρήσουν σε μια διαδικασία διαρκών πολιτισμικών επαφών. 

2.1 Η προβληματική της έρευνας  
Κεντρικό σημείο της ερευνητικής προβληματικής αποτελεί ο αρχαιολογικός χώρος της 

Κνωσσού.
Οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου 

δικαιολογούνται, αν αναλογιστούμε το εξαιρετικό ιστορικό ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η 
περιοχή αυτή. Η Κνωσσός, από τη μία, αποτελεί ένα μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς και από την άλλη, η περιβαλλοντική επιβάρυνση που δέχεται, είναι πολύ 
έντονη, προκαλώντας όχι μόνο την εθνική αλλά και την παγκόσμια ανησυχία. Επομένως, η 
προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς εντάσσεται στη σύγχρονη προβληματική και 
αποτελεί κεντρική προτεραιότητα  στις μέρες μας αλλά και στο διηνεκές. 

2.2 Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Η εργασία αποσκοπεί να καλύψει το κενό που εντοπίζεται στη βιβλιογραφία, σχετικά 

με τη συμβολή της Μουσειοπαιδαγωγικής στην απόκτηση γνώσεων, στη διαμόρφωση 
στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με την αναγκαιότητα διατήρησης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

Ειδικότερα, αποσκοπεί να ερευνήσει την επίδραση που μπορεί να ασκήσει μία 
μεταβλητή, όπως ένα πρόγραμμα πολιτιστικής εκπαίδευσης στον εμπλουτισμό των γνώσεων, 
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την αναθεώρηση των αντιλήψεων και την αλλαγή των στάσεων των μαθητών γύρω από τα 
θέματα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

2.3 Διερευνητικά ερωτήματα
Στόχοι της εργασίας αποτελούν:  
• η διερεύνηση των γνώσεων των μαθητών αναφορικά με τον πολιτισμό και την 

πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής τους πριν και μετά την παρέμβαση,
• η καταγραφή των αντιλήψεων των μαθητών αναφορικά με τον πολιτισμό και την 

πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής τους μετά την παρέμβαση,
• η διερεύνηση των στάσεων των μαθητών αναφορικά με τον πολιτισμό και την 

πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής τους πριν και μετά την παρέμβαση,
• η διερεύνηση και η ποσοτικοποίηση των μεταβολών των μεταβλητών, όπως αυτή 

μπορεί να εκφραστεί με στατιστικούς δείκτες, ώστε να μετρηθεί η 
αποτελεσματικότητα του χειρισμού.

2.4 Περιγραφή του δείγματος
Η περιγραφή της σύνθεσης του τελικού δείγματος, σε σχέση με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μαθητών, αναλύεται στους παρακάτω 
πίνακες.

Στον Πίνακα 1, παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων του ερευνητικού 
δείγματος κατά φύλο. Ειδικότερα, η πειραματική ομάδα αποτελείται από 29 αγόρια  (475 %) 
και 32 κορίτσια (55,2%).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση το φύλο

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Αγόρι 29 47,5 47,5 47,5
Κορίτσι 32 52,5 52,5 100,0
Σύνολο 61 100,0 100,0

Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του δείγματος, 
με βάση τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν. Από τους 61 μαθητές, οι 56 μαθητές γεννήθηκαν 
στην Ελλάδα  (94,9%), ενώ 3 μαθητές γεννήθηκαν σε άλλη χώρα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση τη χώρα γέννησης

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Ελλάδα 56 91,8 94,9 94,9
Γερμανία 1 1,6 1,7 96,6
Κύπρος 2 3,3 3,4 100,0
Μερικό σύνολο 59 96,7 100,0
Δεν απάντησαν 2 3,3
Σύνολο 61 100,0

Στον πίνακα 3.α παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του 
δείγματος, με βάση το επάγγελμα του πατέρα. 
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Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Ελλάδα 56 91,8 94,9 94,9
Γερμανία 1 1,6 1,7 96,6
Κύπρος 2 3,3 3,4 100,0
Μερικό σύνολο 59 96,7 100,0
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Στον πίνακα 3.α παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του 
δείγματος, με βάση το επάγγελμα του πατέρα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.α
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση το επάγγελμα του πατέρα

                      
Συχνότητα

Ν
Ποσοστό

%
Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Εργολάβος οικοδομών 1 1,6 1,7 1,7
Κτηνοτρόφος 5 8,2 8,6 10,3
Επιχειρηματίας 1 1,6 1,7 12,1
Ιδιωτικός υπάλληλος 2 3,3 3,4 15,5
Ελαιοχρωματιστής 2 3,3 3,4 19,0
Κρεοπώλης 3 4,9 5,2 24,1
Τσαγκάρης 1 1,6 1,7 25,9
Μαραγκός 5 8,2 8,6 34,5
Φούρναρης 1 1,6 1,7 36,2
Σιδεράς 2 3,3 3,4 39,7
Παραγωγός ζωοτροφών 1 1,6 1,7 41,4
Οικοδόμος 8 13,1 13,8 55,2
Καθαριστής 1 1,6 1,7 56,9
Ιατρός 1 1,6 1,7 58,6
Υδραυλικός 2 3,3 3,4 62,1
Γεωργός 4 6,6 6,9 69,0
Ελέυθερος επαγγελματίας 2 3,3 3,4 72,4
Θεολόγος 1 1,6 1,7 74,1
Μάγειρας 2 3,3 3,4 77,6
Δημόσιος υπάλληλος 1 1,6 1,7 79,3
Ζαχαροπλάστης 1 1,6 1,7 81,0
Τυροκόμος 2 3,3 3,4 84,5
Ιερέας 1 1,6 1,7 86,2
Μεταφορέας-Νταλικέρης 3 4,9 5,2 91,4
Έμπορος 4 6,6 6,9 98,3
Ταξιτζής 1 1,6 1,7 100,0
Μερικό σύνολο 58 95,1 100,0
Δεν απάντησαν 3 4,9
Σύνολο 61 100,0

Στον πίνακα 3.β παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του 
δείγματος, με βάση το επάγγελμα της μητέρας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.β
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση το επάγγελμα της μητέρας

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

1=Οικιακά 27 44,3 50,0 50,0
2=Μαγαζάτορας 5 8,2 9,3 59,3
3=Δημόσιος υπάλληλος 2 3,3 3,7 63,0
4=Κρεοπώλης 2 3,3 3,7 66,7
5=Φουρνάρισα 3 4,9 5,6 72,2
6=Κομμώτρια 1 1,6 1,9 74,1
7=Καθαρίστρια 2 3,3 3,7 77,8
8=Δασκάλα 3 4,9 5,6 83,3
9=Χρυσοχόος 1 1,6 1,9 85,2
10=Φιλόλογος 1 1,6 1,9 87,0
11=Νηπιαγωγός 1 1,6 1,9 88,9
12=Έμπορος 1 1,6 1,9 90,7
13=Ελέυθερη επαγγελματίας 1 1,6 1,9 92,6
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14=Ιδιωτική υπάλληλος 3 4,9 5,6 98,1
15=Μοδίστρα 1 1,6 1,9 100,0
Μερικό σύνολο 54 88,5 100,0
Δεν απάντησαν 7 11,5
Σύνολο 61 100,0

Στον πίνακα 4.α παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του 
δείγματος, με βάση το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα. Από τους 56 μαθητές που απάντησαν, 
ο πατέρας 12 μαθητών έχει τελειώσει Δημοτικό (21,1 %), 15 μαθητών έχει τελειώσει 
Γυμνάσιο (26,3%), 13 μαθητών έχει τελειώσει Λύκειο (22,8%) και 17 μαθητών 
Πανεπιστήμιο (29,8% ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.α
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση το μορφωτικό επίπεδο του 

πατέρα
                      

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Δημοτικό 12 19,7 21,1 21,1
Γυμνάσιο 15 24,6 26,3 47,4
Λύκειο 13 21,3 22,8 70,2
Πανεπιστήμιο 17 27,9 29,8 100,0
Μερικό σύνολο 57 93,4 100,0
Δεν απάντησαν 4 6,6
Σύνολο 61 100,0

Στον πίνακα 4.β παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του 
δείγματος, με βάση το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας. Από τους 61 μαθητές που 
απάντησαν, η μητέρα 7 μαθητών έχει τελειώσει Δημοτικό (12,3%), 12 μαθητών έχει 
τελειώσει Γυμνάσιο (21,1%), 26μαθητών έχει τελειώσει Λύκειο (26,3 %) και 23 μαθητών 
Πανεπιστήμιο (40,4%).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.β
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση το μορφωτικό επίπεδο της 

μητέρας
                      

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Δημοτικό 7 11,5 12,3 12,3
Γυμνάσιο 12 19,7 21,1 33,3
Λύκειο 15 24,6 26,3 59,6
Πανεπιστήμιο 23 37,7 40,4 100,0
Μερικό σύνολο 57 93,4 100,0
Δεν απάντησαν 4 6,6
Σύνολο 61 100,0

Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του δείγματος, 
με βάση τη συμμετοχή τους σε Πρόγραμμα Μουσειακής Εκπαίδευσης). Από τους 61 μαθητές 
που απάντησαν, οι 22 μαθητές έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου τύπου πρόγραμμα. (37,9%), 
ενώ οι 36 μαθητές δεν έχουν συμμετάσχει (62,1%). 

Σημειώνεται ότι λέγοντας οι μαθητές ότι έλαβαν μέρος σε πρόγραμμα ενοούσαν 
επίσκεψη σε μουσείο.
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14=Ιδιωτική υπάλληλος 3 4,9 5,6 98,1
15=Μοδίστρα 1 1,6 1,9 100,0
Μερικό σύνολο 54 88,5 100,0
Δεν απάντησαν 7 11,5
Σύνολο 61 100,0

Στον πίνακα 4.α παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του 
δείγματος, με βάση το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα. Από τους 56 μαθητές που απάντησαν, 
ο πατέρας 12 μαθητών έχει τελειώσει Δημοτικό (21,1 %), 15 μαθητών έχει τελειώσει 
Γυμνάσιο (26,3%), 13 μαθητών έχει τελειώσει Λύκειο (22,8%) και 17 μαθητών 
Πανεπιστήμιο (29,8% ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.α
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση το μορφωτικό επίπεδο του 

πατέρα
                      

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Δημοτικό 12 19,7 21,1 21,1
Γυμνάσιο 15 24,6 26,3 47,4
Λύκειο 13 21,3 22,8 70,2
Πανεπιστήμιο 17 27,9 29,8 100,0
Μερικό σύνολο 57 93,4 100,0
Δεν απάντησαν 4 6,6
Σύνολο 61 100,0

Στον πίνακα 4.β παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του 
δείγματος, με βάση το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας. Από τους 61 μαθητές που 
απάντησαν, η μητέρα 7 μαθητών έχει τελειώσει Δημοτικό (12,3%), 12 μαθητών έχει 
τελειώσει Γυμνάσιο (21,1%), 26μαθητών έχει τελειώσει Λύκειο (26,3 %) και 23 μαθητών 
Πανεπιστήμιο (40,4%).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.β
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση το μορφωτικό επίπεδο της 

μητέρας
                      

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Δημοτικό 7 11,5 12,3 12,3
Γυμνάσιο 12 19,7 21,1 33,3
Λύκειο 15 24,6 26,3 59,6
Πανεπιστήμιο 23 37,7 40,4 100,0
Μερικό σύνολο 57 93,4 100,0
Δεν απάντησαν 4 6,6
Σύνολο 61 100,0

Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του δείγματος, 
με βάση τη συμμετοχή τους σε Πρόγραμμα Μουσειακής Εκπαίδευσης). Από τους 61 μαθητές 
που απάντησαν, οι 22 μαθητές έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου τύπου πρόγραμμα. (37,9%), 
ενώ οι 36 μαθητές δεν έχουν συμμετάσχει (62,1%). 

Σημειώνεται ότι λέγοντας οι μαθητές ότι έλαβαν μέρος σε πρόγραμμα ενοούσαν 
επίσκεψη σε μουσείο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση τη συμμετοχή τους σε 

Πρόγραμμα Μουσειακής Εκπαίδευσης
                      

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Ναι 22 36,1 37,9 37,9
Όχι 36 59,0 62,1 100,0
Μερικό σύνολο 58 95,1 100,0
Δεν απάντησαν 3 4,9
Σύνολο 61 100,0

Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του δείγματος, 
με βάση τη συμμετοχή τους σε Πρόγραμμα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Από τους 61 μαθητές 
που απάντησαν, οι 24 μαθητές έχουν συμμετάσχει σε Πολιτιστικό Πρόγραμμα (44,4%), ενώ 
οι 30 μαθητές δεν έχουν συμμετάσχει (55,6%).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση τη συμμετοχή τους σε 

Πρόγραμμα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης
                      

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Ναι 24 39,3 44,4 44,4
Όχι 30 49,2 55,6 100,0
Μερικό σύνολο 54 88,5 100,0
Δεν απάντησαν 7 11,5
Σύνολο 61 100,0

Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του δείγματος, 
με βάση τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένο θέμα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση το θέμα του Πρόγραμματος 

Πολιτιστικής Εκπαίδευσης
                      

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Ζωγραφική 4 6,6 44,4 44,4
Θέατρο 1 1,6 11,1 55,6
Η Γη 1 1,6 11,1 66,7
Περπατώ-περπατώ μες το δάσος όταν 
η φλόγα δεν είναι εδώ

3 4,9 33,3 100,0

Μερικό σύνολο 9 14,8 100,0
Δεν απάντησαν 52 85,2
Σύνολο 61 100,0

3 Παρουσίαση εμπειρικών δεδομένων :Μουσειοπαιδαγωγική στην Κνωσσό 

Γενικές ερωτήσεις
Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο Statical 

Package for Sosial Sciences (SPSS). 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Η αντίστοιχη θεματική ενότητα του ερωτηματολογίου περιέχει ερωτήσεις που 
στοχεύουν να μας σκιαγραφήσουν το προφίλ των συμμετεχόντων μαθητών.

Επίσκεψη σε κάποιο Μουσείο ή  αρχαιολογικό χώρο

Στον πίνακα Β1.α παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του 
δείγματος, με βάση τη συμμετοχή τους σε Πολιτιστικό Πρόγραμμα

Από τους 61 μαθητές που απάντησαν, οι 54 μαθητές έχουν συμμετάσχει σε Πολιτιστικό 
Πρόγραμμα (91,5%), ενώ οι 5 μαθητές δεν έχουν συμμετάσχει (8,5%).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.α
1.Έχεις ποτέ συμμετάσχει σε Πολιτιστικό Πρόγραμμα ως μαθητής  μαθήτρια;

                      
Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Ναι 54 88,5 91,5 91,5
Όχι 5 8,2 8,5 100,0
Μερικό σύνολο 59 96,7 100,0
Δεν απάντησαν 2 3,3
Σύνολο 61 100,0

Επίσης από τον πίνακα που ακολουθεί παρατηρούμε ότι τα περισσότερα παιδιά της 
ομάδας έχουν επισκεφτεί κάποιον αρχαιολογικό χώρο σε ποσοστό 84,5%.

Πίνακας 
2.Έχεις επισκεφτεί κάποιον αρχαιολογικό χώρο;

                      
Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Ναι 49 80,3 84,5 84,5
Όχι 9 14,8 15,5 100,0
Μερικό σύνολο 58 95,1 100,0
Δεν απάντησαν 3 4,9
Σύνολο 61 100,0

Στον πίνακα Β1.3 παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του 
δείγματος, με βάση το εάν έχουν επισκεφτεί το Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της 
Κνωσού.

Από τους 61 μαθητές που απάντησαν, οι 54 μαθητές έχουν επισκεφθεί το Μουσείο σε 
ποσοστό (91,5%), ενώ μόνο οι 5 μαθητές δεν έχουν επισκεφθεί (8,5%).

Πίνακας 
3.Έχεις επισκεφτεί το Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού;

                      
Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Ναι 54 88,5 91,5 91,5
Όχι 5 8,2 8,5 100,0
Μερικό σύνολο 59 96,7 100,0
Δεν απάντησαν 2 3,3
Σύνολο 61 100,0
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Η αντίστοιχη θεματική ενότητα του ερωτηματολογίου περιέχει ερωτήσεις που 
στοχεύουν να μας σκιαγραφήσουν το προφίλ των συμμετεχόντων μαθητών.

Επίσκεψη σε κάποιο Μουσείο ή  αρχαιολογικό χώρο

Στον πίνακα Β1.α παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του 
δείγματος, με βάση τη συμμετοχή τους σε Πολιτιστικό Πρόγραμμα

Από τους 61 μαθητές που απάντησαν, οι 54 μαθητές έχουν συμμετάσχει σε Πολιτιστικό 
Πρόγραμμα (91,5%), ενώ οι 5 μαθητές δεν έχουν συμμετάσχει (8,5%).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1.α
1.Έχεις ποτέ συμμετάσχει σε Πολιτιστικό Πρόγραμμα ως μαθητής  μαθήτρια;

                      
Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Ναι 54 88,5 91,5 91,5
Όχι 5 8,2 8,5 100,0
Μερικό σύνολο 59 96,7 100,0
Δεν απάντησαν 2 3,3
Σύνολο 61 100,0

Επίσης από τον πίνακα που ακολουθεί παρατηρούμε ότι τα περισσότερα παιδιά της 
ομάδας έχουν επισκεφτεί κάποιον αρχαιολογικό χώρο σε ποσοστό 84,5%.

Πίνακας 
2.Έχεις επισκεφτεί κάποιον αρχαιολογικό χώρο;

                      
Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Ναι 49 80,3 84,5 84,5
Όχι 9 14,8 15,5 100,0
Μερικό σύνολο 58 95,1 100,0
Δεν απάντησαν 3 4,9
Σύνολο 61 100,0

Στον πίνακα Β1.3 παρουσιάζεται η κατανομή των συχνοτήτων των μαθητών του 
δείγματος, με βάση το εάν έχουν επισκεφτεί το Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της 
Κνωσού.

Από τους 61 μαθητές που απάντησαν, οι 54 μαθητές έχουν επισκεφθεί το Μουσείο σε 
ποσοστό (91,5%), ενώ μόνο οι 5 μαθητές δεν έχουν επισκεφθεί (8,5%).

Πίνακας 
3.Έχεις επισκεφτεί το Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού;

                      
Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Ναι 54 88,5 91,5 91,5
Όχι 5 8,2 8,5 100,0
Μερικό σύνολο 59 96,7 100,0
Δεν απάντησαν 2 3,3
Σύνολο 61 100,0

3.1 Ερωτήσεις γνώσεων
Οι ερωτήσεις αυτές αποσκοπούν να διερευνήσουν τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με 

θέματα που σχετίζονται άμεσα με την πολιτιστική κληρονομιά και πιο συγκεκριμένα με την 
Κνωσσό. 

1.2.1. Ονομασία δύο κτηρίων που βρίσκονται  στον αρχαιολογικό χώρο  της Κνωσού

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1.α
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση την ονομασία δύο κτηρίων 

που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο  της Κνωσού, πριν από την πειραματική συνθήκη

Πίνακας 
1.Ονόμασε δύο κτήρια που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο  της Κνωσού

                      
Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Αίθουσα θρόνου 23 37,7 50,0 50,0
Λουτρά-μπανιέρα 4 6,6 8,7 58,7
Μουσείο 1 1,6 2,2 60,9
Αρχαιολογικός χώρος-Ανάκτορα 1 1,6 2,2 63,0
Αίθουσα με δελφίνια 2 3,3 4,3 67,4
Θέατρο 7 11,5 15,2 82,6
Πίνακες 1 1,6 2,2 84,8
Ο γυναικωνίτης 2 3,3 4,3 89,1
Δωμάτιο Μίνωα 1 1,6 2,2 91,3
Αυλές 4 6,6 8,7 100,0
Αποθήκες 46 75,4 100,0
Λαβύρινθος 15 24,6
Σύνολο 61 100,0

1.2.2.  Ερμηνεία της λέξης «Μινώταυρος»

Α΄ Φάση συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2.α
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση την ερμηνεία της λέξης 

«Μινώταυρος», πριν από την πειραματική συνθήκη

Πίνακας 
2.Γνωρίζεις τι ήταν ο «Μινώταυρος»;

                      
Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Ο βασιλιάς της Κρήτης 6 9,8 17,1 17,1
Το παλιό όνομα μιας περιοχής 3 4,9 8,6 25,7
Το όνομα ενός Ταύρου στην Κρήτη 2 3,3 5,7 31,4

Μισός άνθρωπος 2 3,3 5,7 37,1
Μισός ταύρος 8 13,1 22,9 60,0
Ενας ταύρος 1 1,6 2,9 62,9
Μεγάλος ταύρος 1 1,6 2,9 65,7
Μισός άνθρωπος μισός ταύρος 5 8,2 14,3 80,0
Μισό άλογο 5 8,2 14,3 94,3
Ένας άνθρωπος 2 3,3 5,7 100,0

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Μερικό σύνολο 35 57,4 100,0
Δεν απάντησαν 26 42,6
Σύνολο 61 100,0

1.3. Ερωτήσεις αντιλήψεων

Οι επόμενες ερωτήσεις αποσκοπούν στο να ανιχνεύσουν τις αντιλήψεις των μαθητων 
για την έννοια του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς,καθώς και τις απειλές 
που δέχονται. 

1.3.1. Ερμηνεία της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς 

Γ1.1 Ερμηνεία της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς ως αρχαία μνημεία

Από τους 48 μαθητές και μαθήτριες που απάντησαν, οι 29 μαθητές συμφωνούν 
απόλυτα σε ποσοστό 60,4% ότι τα αρχαία μνημεία είναι και πρέπει να θεωρούνται 
πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης σε μικρότερο ποσοστό 20,8% συμφωνούν με το θέμα αυτό 
άλλα 10 από τα 61 παιδιά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1.α
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση την ερμηνεία της έννοιας 

της πολιτιστικής κληρονομιάς ως αρχαία μνημεία.

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Συμφωνώ απόλυτα 29 47,5 60,4 60,4
Συμφωνώ Αρκετά 10 16,4 20,8 81,3
Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 6 9,8 12,5 93,8
Διαφωνώ  αρκετά 3 4,9 6,3 100,0
Μερικό σύνολο 48 78,7 100,0
Δεν απάντησαν 13 21,3
Σύνολο 61 100,0

Γ2.2. Ερμηνεία της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ιστορικά σπίτια

Από τους 49 μαθητές και μαθήτριες που απάντησαν, οι 21 μαθητές συμφωνούν 
απόλυτα σε ποσοστό 42,9% ότι τα ιστορικά σπίτια είναι και πρέπει να θεωρούνται 
πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης σε μικρότερο ποσοστό 32,4% συμφωνούν με το θέμα αυτό 
άλλα 16 από τα 61 παιδιά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1.γ
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση την ερμηνεία της έννοιας 

της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ιστορικά σπίτια

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Συμφωνώ απόλυτα 21 34,4 42,9 42,9
Συμφωνώ Αρκετά 16 26,2 32,7 75,5
Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 6 9,8 12,2 87,8
Διαφωνώ  αρκετά 3 4,9 6,1 93,9
Διαφωνώ απόλυτα 3 4,9 6,1 100,0
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Μερικό σύνολο 35 57,4 100,0
Δεν απάντησαν 26 42,6
Σύνολο 61 100,0

1.3. Ερωτήσεις αντιλήψεων

Οι επόμενες ερωτήσεις αποσκοπούν στο να ανιχνεύσουν τις αντιλήψεις των μαθητων 
για την έννοια του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς,καθώς και τις απειλές 
που δέχονται. 

1.3.1. Ερμηνεία της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς 

Γ1.1 Ερμηνεία της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς ως αρχαία μνημεία

Από τους 48 μαθητές και μαθήτριες που απάντησαν, οι 29 μαθητές συμφωνούν 
απόλυτα σε ποσοστό 60,4% ότι τα αρχαία μνημεία είναι και πρέπει να θεωρούνται 
πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης σε μικρότερο ποσοστό 20,8% συμφωνούν με το θέμα αυτό 
άλλα 10 από τα 61 παιδιά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1.α
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση την ερμηνεία της έννοιας 

της πολιτιστικής κληρονομιάς ως αρχαία μνημεία.

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Συμφωνώ απόλυτα 29 47,5 60,4 60,4
Συμφωνώ Αρκετά 10 16,4 20,8 81,3
Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 6 9,8 12,5 93,8
Διαφωνώ  αρκετά 3 4,9 6,3 100,0
Μερικό σύνολο 48 78,7 100,0
Δεν απάντησαν 13 21,3
Σύνολο 61 100,0

Γ2.2. Ερμηνεία της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ιστορικά σπίτια

Από τους 49 μαθητές και μαθήτριες που απάντησαν, οι 21 μαθητές συμφωνούν 
απόλυτα σε ποσοστό 42,9% ότι τα ιστορικά σπίτια είναι και πρέπει να θεωρούνται 
πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης σε μικρότερο ποσοστό 32,4% συμφωνούν με το θέμα αυτό 
άλλα 16 από τα 61 παιδιά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1.γ
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση την ερμηνεία της έννοιας 

της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ιστορικά σπίτια

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Συμφωνώ απόλυτα 21 34,4 42,9 42,9
Συμφωνώ Αρκετά 16 26,2 32,7 75,5
Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 6 9,8 12,2 87,8
Διαφωνώ  αρκετά 3 4,9 6,1 93,9
Διαφωνώ απόλυτα 3 4,9 6,1 100,0

Μερικό σύνολο 49 80,3 100,0
Δεν απάντησαν 12 19,7
Σύνολο 61 100,0

1.3.2. Ερμηνεία της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ήθη και έθιμα

Από τους 46 μαθητές και μαθήτριες που απάντησαν, οι 16 μαθητές συμφωνούν 
απόλυτα σε ποσοστό 34,8% ότι τα ήθη και έθιμα θεωρούνται πολιτιστική κληρονομιά. 
Επίσης σε μικρότερο ποσοστό 28,3% συμφωνούν με το θέμα αυτό άλλα 13 από τα 61 παιδιά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1.3.α
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση την ερμηνεία της έννοιας 

της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ήθη και έθιμα

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Συμφωνώ απόλυτα 16 26,2 34,8 34,8
Συμφωνώ Αρκετά 13 21,3 28,3 63,0
Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 11 18,0 23,9 87,0
Διαφωνώ  αρκετά 3 4,9 6,5 93,5
Διαφωνώ απόλυτα 3 4,9 6,5 100,0
Μερικό σύνολο 46 75,4 100,0
Δεν απάντησαν 15 24,6
Σύνολο 61 100,0

1.3.3. Ερμηνεία της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς ως παραδοσιακά οικήματα

Από τους 47 μαθητές και μαθήτριες που απάντησαν, οι 11 μαθητές συμφωνούν 
απόλυτα σε ποσοστό 23,4% ότι τα παραδοσιακά οικήματα θεωρούνται πολιτιστική 
κληρονομιά. Επίσης σε μικρότερο ποσοστό 17,0% συμφωνούν με το θέμα αυτό άλλα 8 από 
τα 61 παιδιά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1.4.α
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση την ερμηνεία της έννοιας 

της πολιτιστικής κληρονομιάς ως παραδοσιακά οικήματα
                

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Συμφωνώ απόλυτα 11 18,0 23,4 23,4
Συμφωνώ Αρκετά 8 13,1 17,0 40,4
Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 12 19,7 25,5 66,0
Διαφωνώ  αρκετά 10 16,4 21,3 87,2
Διαφωνώ απόλυτα 6 9,8 12,8 100,0
Μερικό σύνολο 47 77,0 100,0
Δεν απάντησαν 14 23,0
Σύνολο 61 100,0

1.3.4. Ερμηνεία της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς ως έργα τέχνης, όπως 
γλυπτά και πίνακες ζωγραφικής
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Από τους 45 μαθητές και μαθήτριες που απάντησαν, οι 19 μαθητές συμφωνούν 
απόλυτα σε ποσοστό 42,2% ότι τα γλυπτά και πίνακες ζωγραφικής θεωρούνται πολιτιστική 
κληρονομιά. Επίσης σε μικρότερο ποσοστό 33,3% συμφωνούν με το θέμα αυτό άλλα 15 από 
τα 61 παιδιά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1.5.α
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση την ερμηνεία της έννοιας 

της πολιτιστικής κληρονομιάς ως έργα τέχνης, όπως γλυπτά και πίνακες ζωγραφικής

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Συμφωνώ απόλυτα 19 31,1 42,2 42,2
Συμφωνώ Αρκετά 15 24,6 33,3 75,6
Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 5 8,2 11,1 86,7
Διαφωνώ  αρκετά 3 4,9 6,7 93,3
Διαφωνώ απόλυτα 3 4,9 6,7 100,0
Μερικό σύνολο 45 73,8 100,0
Δεν απάντησαν 16 26,2
Σύνολο 61 100,0

1.3.5. Ερμηνεία της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς ως Αρχαίοι Δρόμοι

Από τους 43 μαθητές και μαθήτριες που απάντησαν, μόνο οι 6 μαθητές συμφωνούν 
απόλυτα σε μεγαλύτερο ποσοστό 14,0% ότι οι Αρχαίοι Δρόμοι θεωρούνται πολιτιστική 
κληρονομιά. Επίσης σε μικρότερο ποσοστό 20,9% συμφωνούν με το θέμα αυτό άλλα 9 από 
τα 61 παιδιά.

Αντίθετα η πλειοψηφία των παιδιών απαντά στο θέμα αυτό ότι διαφωνούν απόλυτα σε 
ποσοστό 25,6%.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1.6.α
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση την ερμηνεία της έννοιας 

της πολιτιστικής κληρονομιάς ως Αρχαίοι Δρόμοι
                

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Συμφωνώ απόλυτα 6 9,8 14,0 14,0
Συμφωνώ Αρκετά 9 14,8 20,9 34,9
Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 10 16,4 23,3 58,1
Διαφωνώ  αρκετά 7 11,5 16,3 74,4
Διαφωνώ απόλυτα 11 18,0 25,6 100,0
Μερικό σύνολο 43 70,5 100,0
Δεν απάντησαν 18 29,5
Σύνολο 61 100,0

1.3.6. Ερμηνεία της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μουσεία

Από τους 44 μαθητές και μαθήτριες που απάντησαν, οι 25 μαθητές συμφωνούν 
απόλυτα σε ποσοστό 56,8% ότι τα μουσεία θεωρούνται πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης σε 
μικρότερο ποσοστό 18,2% συμφωνούν με το θέμα αυτό άλλα 8 από τα 61 παιδιά.
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Από τους 45 μαθητές και μαθήτριες που απάντησαν, οι 19 μαθητές συμφωνούν 
απόλυτα σε ποσοστό 42,2% ότι τα γλυπτά και πίνακες ζωγραφικής θεωρούνται πολιτιστική 
κληρονομιά. Επίσης σε μικρότερο ποσοστό 33,3% συμφωνούν με το θέμα αυτό άλλα 15 από 
τα 61 παιδιά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1.5.α
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση την ερμηνεία της έννοιας 

της πολιτιστικής κληρονομιάς ως έργα τέχνης, όπως γλυπτά και πίνακες ζωγραφικής

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Συμφωνώ απόλυτα 19 31,1 42,2 42,2
Συμφωνώ Αρκετά 15 24,6 33,3 75,6
Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 5 8,2 11,1 86,7
Διαφωνώ  αρκετά 3 4,9 6,7 93,3
Διαφωνώ απόλυτα 3 4,9 6,7 100,0
Μερικό σύνολο 45 73,8 100,0
Δεν απάντησαν 16 26,2
Σύνολο 61 100,0

1.3.5. Ερμηνεία της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς ως Αρχαίοι Δρόμοι

Από τους 43 μαθητές και μαθήτριες που απάντησαν, μόνο οι 6 μαθητές συμφωνούν 
απόλυτα σε μεγαλύτερο ποσοστό 14,0% ότι οι Αρχαίοι Δρόμοι θεωρούνται πολιτιστική 
κληρονομιά. Επίσης σε μικρότερο ποσοστό 20,9% συμφωνούν με το θέμα αυτό άλλα 9 από 
τα 61 παιδιά.

Αντίθετα η πλειοψηφία των παιδιών απαντά στο θέμα αυτό ότι διαφωνούν απόλυτα σε 
ποσοστό 25,6%.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1.6.α
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση την ερμηνεία της έννοιας 

της πολιτιστικής κληρονομιάς ως Αρχαίοι Δρόμοι
                

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Συμφωνώ απόλυτα 6 9,8 14,0 14,0
Συμφωνώ Αρκετά 9 14,8 20,9 34,9
Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 10 16,4 23,3 58,1
Διαφωνώ  αρκετά 7 11,5 16,3 74,4
Διαφωνώ απόλυτα 11 18,0 25,6 100,0
Μερικό σύνολο 43 70,5 100,0
Δεν απάντησαν 18 29,5
Σύνολο 61 100,0

1.3.6. Ερμηνεία της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μουσεία

Από τους 44 μαθητές και μαθήτριες που απάντησαν, οι 25 μαθητές συμφωνούν 
απόλυτα σε ποσοστό 56,8% ότι τα μουσεία θεωρούνται πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης σε 
μικρότερο ποσοστό 18,2% συμφωνούν με το θέμα αυτό άλλα 8 από τα 61 παιδιά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1.7.α
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση την ερμηνεία της έννοιας 

της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μουσεία
                

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Συμφωνώ απόλυτα 25 41,0 56,8 56,8
Συμφωνώ Αρκετά 8 13,1 18,2 75,0
Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 4 6,6 9,1 84,1
Διαφωνώ  αρκετά 3 4,9 6,8 90,9
Διαφωνώ απόλυτα 4 6,6 9,1 100,0
Μερικό σύνολο 44 72,1 100,0
Δεν απάντησαν 17 27,9
Σύνολο 61 100,0

1.3.7 Ερμηνεία της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μουσική και τραγούδια

Από τους 47 μαθητές και μαθήτριες που απάντησαν, οι 14 μαθητές συμφωνούν 
απόλυτα σε ποσοστό 29,8% ότι μουσική και τραγούδια θεωρούνται πολιτιστική κληρονομιά. 
Επίσης σε μικρότερο ποσοστό 17,0% συμφωνούν με το θέμα αυτό άλλα 8 από τα 61 παιδιά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ12.9.α
Κατανομή συχνοτήτων του ερευνητικού δείγματος με βάση την ερμηνεία της έννοιας 

της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μουσική και τραγούδια
                

Συχνότητα
Ν

Ποσοστ
ό
%

Σχετικό
ποσοστό

Αθροιστικό
ποσοστό

Συμφωνώ απόλυτα 14 23,0 29,8 29,8
Συμφωνώ Αρκετά 8 13,1 17,0 46,8
Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ 11 18,0 23,4 70,2
Διαφωνώ  αρκετά 7 11,5 14,9 85,1
Διαφωνώ απόλυτα 7 11,5 14,9 100,0
Μερικό σύνολο 47 77,0 100,0
Δεν απάντησαν 14 23,0
Σύνολο 61 100,0

4 Γενικά συμπεράσματα 
Όπως είδαμε, όλα τα επίπεδα του πολιτισμού έχουν σχέση με την ανθρώπινη κοινωνία, διότι 

αφενός οι πολιτισμοί δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς κοινωνίες και αφετέρου άλλο τόσο δεν 
μπορούν και οι κοινωνίες να υπάρξουν χωρίς τον πολιτισμό. Γεγονός είναι βέβαια ότι ο πολιτισμός 
αποτελεί και προϊόν της διαλεκτικής σχέσης που αναπτύσσει ο άνθρωπος με το περιβάλλον, ήδη 
από την εμφάνισή του, με αποτέλεσμα να απορρέουν από αυτή τη σχέση αξίες. Η καταστροφή 
αυτών των περιβαλλοντικών καταστάσεων φέρει μαζί της και την καταστροφή των προσωπικών 
και πολιτιστικών μας ιδεωδών. Στο χώρο των περιβαλλοντικών αξιών η διαδικασία και η ιστορία 
έχουν σημασία.

Στο πλαίσιο αυτό οριοθετείται η έννοια που ονομάζουμε γενικότερα «κληρονομιά», 
οτιδήποτε δηλαδή παραμένει σε μας από τους προηγούμενους κατοίκους αυτής της γης, που είτε το 
έφτιαξαν οι ίδιοι είτε κι αυτοί απλά πιστοποίησαν την ύπαρξή του, δηλαδή το βρήκαν και αποτελεί 
«υλικό» που διαδραματίζει βασικό ρόλο στο περιβάλλον που βιώνουμε, δεν μπορεί παρά να αφορά 
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όλους μας. Για το λόγο αυτόν ιδιαίτερα στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από την ολοένα και 
αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, η προστασία, η διατήρηση, η ερμηνεία και η ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ποικιλίας κάθε περιοχής ή χώρας αποτελεί μια 
σημαντική πρόκληση.

Τα μουσεία με την επικοινωνιακή και την εκπαιδευτική τους λειτουργία μπορούν να 
βοηθήσουν σημαντικά στην ανάπτυξη της πεποίθησης ότι ο άνθρωπος εξαρτάται απόλυτα από τη 
φύση, αλλά και στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης φύσης, κοινωνίας και πολιτισμού φέρνοντας 
μας σε επαφή με οικεία ή όχι συστήματα. Η ενασχόληση με τα μουσεία μπορεί να στρέψει τον 
επισκέπτη σε νέους προβληματισμούς, διότι τα μουσεία πλέον δεν απευθύνονται σε λίγους και 
εκλεκτούς επισκέπτες αλλά σε όλο και μεγαλύτερες κατηγορίες επισκεπτών. Η σημαντική αυτή 
αλλαγή οδήγησε στην ανάπτυξη της μουσειακής επικοινωνίας. Εξαιτίας της πολυσημικής 
ερμηνείας της επικοινωνίας δημιουργήθηκαν διάφορες προσεγγίσεις κατανόησης των διαδικασιών 
της, άλλοτε δίνοντας έμφαση στον πομπό και το δέκτη και άλλοτε δίνοντας έμφαση στην 
επικοινωνία ως παραγωγή και ως ανταλλαγή μηνυμάτων.

Όσον αφορά την εμπειρική έρευνα, φάνηκε ότι τα αποτελέσματα της επίδρασης 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε διάφορες ηλικίες και ασχέτως με τις μεθοδολογικές αδυναμίες, 
δείχνουν αμφίρροπα αποτελέσματα, σύμφωνα με μια επισκόπηση διαφόρων ερευνητικών εργασιών 
(meta-analysis) (Leeming et al. 1993).

Στην προκειμένη περίπτωση, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή του 
διδακτικού υλικού επέφερε μεγάλη αύξηση του ποσοστού των σωστών απαντήσεων στην ομάδα. 

Η αύξηση του μέσου όρου των γνώσεων της ομάδας που παρατηρήθηκε μπορεί να οφείλεται 
σε τρεις αιτίες: 

α) στην πιθανότητα οι μαθητές να αύξησαν τις γνώσεις τους ως απόρροια της  συμπλήρωσης 
του ερωτηματολογίου, 

β) στο γεγονός ότι οι ερωτήσεις είχαν προκαθορισμένες απαντήσεις και επομένως οι μαθητές 
είχαν αρκετή πιθανότητα από τύχη να απαντήσουν σωστά (Leeming et al. 1995) και 

γ) οι μαθητές δεν αποκλείεται να συζήτησαν κάποιες απαντήσεις μέσα στην τάξη ή από δική 
τους περιέργεια χρησιμοποιώντας άλλες πηγές (π.χ. γονείς) να βελτίωσαν τις γνώσεις τους.

Παράλληλα, η εφαρμογή του προγράμματος επέφερε στατιστικά σημαντικές αλλαγές στις 
στάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρόμοιες τάσεις δεν καταγράφηκαν για τις μεταβλητές που 
μετρούσαν στάσεις στην ομάδα ελέγχου κατά τη δεύτερη μέτρηση, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερα 
επιθυμητό αποτέλεσμα (Robson, 2007). 

Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού επέφερε σημαντικότατη αύξηση του επιπέδου των 
γνώσεων των μαθητών της πειραματικής ομάδας. Μπορούμε, λοιπόν, να συμπεράνουμε ότι το 
εκπαιδευτικό υλικό που διαμορφώθηκε πέτυχε σε ένα σημαντικό βαθμό το στόχο του, ο οποίος 
ήταν η επίδραση στις τρεις εξαρτημένες μεταβλητές που επιλέχθηκαν για το σκοπό της έρευνας.

Ένα ακόμη βασικό σημείο, το οποίο έγινε ορατό κατά την πορεία της έρευνας, είναι οι 
εξαιρετικές δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο μουσείο και στο σχολείο. Η εκπαιδευτική 
διαδικασία που λαμβάνει χώρα στα μουσεία και μετουσιώνεται σε πράξη μέσω της 
μουσειοπαιδαγωγικής, μπορεί να συμπληρώσει την εκπαίδευση των μαθητών και να επιτύχει το 
ζητούμενο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

Για να επιτευχθεί όμως, η σύνδεση του σχολείου με το μουσείο κρίνεται απαραίτητη η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις σύγχρονες Μουσειοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, μέσω 
ενημερωτικών ημερίδων και βιωματικών σεμιναρίων.  
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MA ΓIATI ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ; 

Διαθεματική εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας του μαθήματος των 
Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Μαρία Ζ. Πετράκη
emilakis@sch.gr

Εκπαιδευτικός ΠΕ02

Περίληψη

     Αξιοποιώντας το Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών, το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο, το 
πρόγραμμα Σπουδών των Βιωματικών Δράσεων , των Ερευνητικών Εργασιών και τις οδηγίες  
δημιουργικής Γραφής, δημιουργήθηκε τούτη η πρόταση. Μπορεί ν’ αξιοποιηθεί τόσο 
κατά τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών κειμένων από μετάφραση, όσο και από 
το Πρωτότυπο, αφού όμως έχει προηγηθεί η μεταφραστική, συντακτική και 
νοηματική τους προσέγγιση. Επιχειρείται η διαθεματική σύνδεση των Αρχαίων 
Ελληνικών με την Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τη Μυθολογία, την Ιστορία, 
τη  Γεωγραφία,  την Πληροφορική, τη Θεατρολογία. Επιδιώκεται η σφαιρική 
μόρφωση του νέου ανθρώπου, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της δημιουργικής 
φαντασίας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων για αναζήτηση και σύνθεση πληροφοριών, η 
συνειδητοποίηση της διαφορετικής οπτικής των θεμάτων, ο πειραματισμός στο 
γράψιμο, η συνεργατική μάθηση, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών. Γίνεται προσπάθεια, 
έτσι, να υλοποιηθεί η ιδέα ενός δημιουργικού σχολείου, όπου ο μαθητής κι ο 
δάσκαλος  « δεν ‘‘περιγράφουν’’ απλώς το περιβάλλον τους, αλλά παρεμβαίνουν δυναμικά 
σ’ αυτό και το ανα-δημιουργούν» .

1 Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει οκτώ νοηματικές ενότητες - προτάσεις 
δημιουργικού μετασχηματισμού του αρχαίου κειμένου:
-Ταξιδιωτικές περιγραφές.
-Αφηγηματικά κείμενα (βιογραφικά είδη, επιστολές, δημοσιογραφήματα).
--Κείμενα προσχεδιασμένου προφορικού λόγου. Ομιλίες.
-Ποιητικές δοκιμές.
-Κριτική προσέγγιση της πληροφορίας.
-Μεταφράσεις στην ντοπιολαλιά.
- Συνταγές.
- Δραματοποιήσεις.
Κάθε ενότητα συνοδεύεται από ένα παράδειγμα, βασισμένο στο κείμενο των 
Ελληνικών του Ξενοφώντα της Α Λυκείου.

Ο στόχος είναι να βοηθηθεί ο μαθητής να κρίνει, να αξιολογεί και να συνθέτει τις 
πληροφορίες που συλλέγει, να συνειδητοποιεί έμπρακτα τη λειτουργία της γλώσσας 
ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση που επιλέγει, να δημιουργεί πολυτροπικά 
κείμενα, να δραματοποιεί και να παρουσιάζει τις δημιουργίες του, αξιοποιώντας και 
Τ.Π.Ε.
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2.1 Ταξιδιωτικές περιγραφές.

Τα περισσότερα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής γραμματείας που διδάσκονται 
τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο περιέχουν πλούσια αφηγηματική δράση και 
ώριμη περιγραφική ματιά: Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια του Ομήρου, οι Ιστορίες του 
Ηρόδο - του, ο Αρριανός, η Ελένη του Ευριπίδη, τα Ελληνικά του Ξενοφώντα, τα 
Κερκυραϊκά  του Θουκυδίδη, η Αντιγόνη του Σοφοκλή.
Οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με τις αφηγηματικές περιγραφικές τεχνικές, και,
ασυνείδητα, με  τα πρώτα τους παραμύθια, αλλά και  συνειδητά, αργότερα, με τις 
αναλύσεις των λογοτεχνικών κειμένων. Στο μάθημα όμως  της Νεοελληνικής 
Γλώσσας, και του Γυμνασίου και του Λυκείου, γίνεται εκτενής αναφορά στο 
περιεχόμενο, τη γλωσσική μορφή και την οργάνωση του περιγραφικού λόγου.
Συνειδητοποιούν, λοιπόν, τη σχηματική του αναπαράσταση:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
◗ Mε τον όρο περιγραφή εννοούμε την αναπαράσταση μέσα από τον λόγο χώρων, 
προσώπων, αντικειμένων, φαινομένων κτλ Τα κύρια χαρακτηριστικά της  μπορούν να 
αποδοθούν σχηματικά με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΟΜΗ
Υποκείμενο
Παρατηρητής 

Αντικείμενο
Παρατηρούμενο

Τόπος 
Χρόνος  
Στόχος 

Οπτική
Τονισμός ή 

αποσιώπηση 
λεπτομερειών
Προσέγγιση 

Λογική
Συναισθηματική

Σχόλια

Η θέση του
στο Χώρο
στο Χρόνο

Η σχέση του με 
τους ανθρώπους 
Λεπτομέρειες
Χαρακτηριστικά
Συστατικά        
στοιχεία 

Γλώσσα
Αναφορική
Ποιητική
Σχήματα λόγου
Σημεία στίξης 

Ακρίβεια 
Σαφήνεια
Ζωντάνια
Παραστατικότητα

Λογική οργάνωση
λεπτομερειών

Συνοχή νοημάτων
Παραγραφοποίηση

Πρόλογος 
Κύριο μέρος
Επίλογος 

Μεθοδολογία
Το πρώτο βήμα είναι ο εντοπισμός του αντικειμένου της ταξιδιωτικής περιγραφής, 

είτε εντός του Ελλαδικού χώρου, είτε εκτός, από τη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο, τη 
Μ. Ελλάδα, το Βυζάντιο, τον Εύξεινο Πόντο, την Τροία, την Ιωνία, την Περσία, 
μέχρι και την μακρινή Ινδία.
Το δεύτερο ζητούμενο είναι η αναζήτηση γεωγραφικών πληροφοριών. Το διαδίκτυο, 
η βιβλιοθήκη του σχολείου, τα βιβλία της Γεωγραφίας , θα είναι οι πηγές τους, 
πλούσιες και επαρκείς. Χρειάζεται, όμως, ο έλεγχος της αντικειμενικότητας και η 
διασταύρωσή τους. Ο φιλόλογος, βέβαια, έχει περισσότερες δυνατότητες, 
χρησιμοποιώντας αυτούσιες πληροφορίες από τους αρχαίους γεωγράφους, το 
Στράβωνα, το Διόδωρο τον Σικελιώτη, τον Παυσανία,.
Σε κάθε τόπο οι μαθητές θα ανακαλύψουν πλούσιες μυθολογικές και ιστορικές  
αναφορές, εντυπωσιακές ετυμολογικές ερμηνείες, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, 
ανθρωπολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Συνδέονται, έτσι, διαθεματικά με τα 
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Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

600 

αντίστοιχα  γνωστικά αντικείμενα, την Ιστορία, τη Γλωσσολογία, τη Λαογραφία, την 
Κοινωνιολογία. Αντλούν, επίσης, θρησκευτικού περιεχομένου πληροφορίες όσον 
αφορά τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις λατρευτικές συνήθειες, την έκφραση του 
θρησκευτικού συναισθήματος, την δομή και την αρχιτεκτονική των ναών. 
Έρχονται, έτσι, επιπλέον, σ’ επαφή με την καλλιτεχνική ζωή του κάθε τόπου, τα 
μνημεία λόγου ή τέχνης, τα εικαστικά δημιουργήματα, καθώς και τις προσωπικότητες 
που σφράγισαν το καλλιτεχνικό και επιστημονικό αποτύπωμα κάθε περιοχής. 
Πολλές πηγές, επίσης , αναφέρονται στην καθημερινότητα του απλού πολίτη, τις 
ενδυματολογικές προτιμήσεις, τις διατροφικές συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, τις αξίες, 
τον τρόπο ζωής του, κι οι μαθητές ανασυνθέτουν εύκολα ό,τι σήμερα αποκαλούμε 
«Πολιτισμό της καθημερινότητας».
Μπορούν, επίσης, να πλουτίσουν το κείμενό τους με πλούσιο εικονογραφικό υλικό, 
αυτούσιο ή μεταγενέστερο, με χάρτες, σχέδια, διαγράμματα, σχήματα, συνειδητοποι  
ώντας στην πράξη τον όρο πολυτροπικότητα. Τους δίνεται, επιπλέον η δυνατότητα  να 
απολαύσουν τη δημιουργία τους μετατρέποντάς την σε ηλεκτρονική μορφή, προσθέτοντας 
ήχο, εικόνα, λόγο, μουσική, κίνηση, και να την δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου 
τους .                                                                 
 
2. 2 Αφηγηματικά είδη  

ΑΦΗΓΗΣΗ
• Mε τον όρο αφήγηση εννοούμε την προφορική ή γραπτή παρουσίαση ενός 
γεγονότος ή μιας σειράς γεγονότων, πραγματικών ή φανταστικών. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά της  μπορούν να αποδοθούν σχηματικά με τον παρακάτω πίνακα: 

Λογοτεχνική  -Ῑστορική   -Δημοσιογραφική (Είδηση-Αρθρογραφία)
Ημερολόγιο   -(Αυτό)βιογραφίες 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΟΜΗ
Τόπος
Χρόνος

Πομπού
Δέκτη
Γεγονότος 

Πρόσωπα
Αφηγητής 

Παντογνώστης ή
Δραματοποιημένος 

Ήρωες
Πρωταγωνιστής 
Δευτεραγωνιστές 

Χαρακτήρες
Ενέργειες
Δράση       

Γλώσσα
Αναφορική
Ποιητική

Σχήματα λόγου
Σημεία στίξης 

Ακρίβεια 
Σαφήνεια
Ζωντάνια
Παραστατικότητα
Αφηγηματικοί Τρόποι

Χρόνος εξωκειμενικός 
Πομπού
Δέκτη
Γεγονότος 

Χρόνος εσωκειμενικός
Της ιστορίας
Της αφήγησης 

Αναδρομικές αφηγήσεις
Πρόδρομες αφηγήσεις

Εστίαση

Λογική ή συναισθηματική  
επιλογή γεγονότων

Ιεράρχηση πληροφοριών
Συνοχή νοημάτων
Παραγραφοποίηση

Πρόλογος 
Κύριο μέρος
Επίλογος
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Μηδενική
Εσωτερική
Εξωτερική

Αναφέρουμε, επίσης, το ρώσο ερευνητή Προπ, ο οποίος, αναλύοντας το ρωσικό 
παραμύθι, εντόπισε ορισμένες λειτουργίες/πράξεις των ηρώων του παραμυθιού, που 
επαναλαμβάνονται σταθερά, Μερικές από αυτές είναι οι εξής:

«απομάκρυνση του ήρωα»

«απαγόρευση σε κάποιον να κάνει κάτι»

«παράβαση της απαγόρευσης» 

«προδοσία»

«παγίδα» 

«αναχώρηση του ήρωα» 

«αποστολή» 

«συνάντηση με το δωρητή»

«μαγικά δώρα»

«εμφάνιση του ανταγωνιστή»

«υπερφυσικές ικανότητες του ανταγωνιστή»

«αγώνας»

«νίκη» 

«επιστροφή του ήρωα»

«άφιξη στο σπίτι»

«γάμος». 

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄Λυκείου,291

Στόχος της δημιουργίας αφηγηματικών κειμένων είναι να ασκηθούν οι μαθητές στην 
εφαρμογή της παραπάνω θεωρίας, καλλιεργώντας τη φαντασία, τη συναισθηματική 
μνήμη και τη δημιουργική μάθηση. 
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Ι. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η προσωπική, συστηματική καταγραφή των συναισθημάτων, των σκέψεων και των 
γεγονότων της ιδιωτικής ή και της δημόσιας ζωής ενός ατόμου.
Έχει καλλιεργηθεί και ως μυθιστορηματικό είδος από ευρωπαίους κυρίως, αλλά και 
έλληνες συγγραφείς (Σεφέρης) και ονομάζεται «Ημερολογιακό μυθιστόρημα».
Τα κύρια χαρακτηριστικά του μπορούν να αποδοθούν σχηματικά με τον παρακάτω 
πίνακα: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΟΜΗ
Γεγονότα                            
Τόπος                      
Χρόνος                                         
Πρόσωπα                       
Ενέργειες           
Σκέψεις                   
Συναισθήματα

Ύφος Προσωπικό, οικείο, 
εξομολογητικό.               
Ματιά  υποκειμενική. 
Γλώσσα ποιητική και 
αναφορική.           
Πρόσωπα α’, β΄, γ’ ενικό 
και πληθυντικό.     
Σχήματα λόγου.       
Σημεία στίξης. 
Αποσπασματικότητα. 
Γραφή υπαινικτική, 
συνθηματική, ελλειπτική.                 

Ακριβής προσδιορισμός 
του χρόνου.
Συνειρμική οργάνωση. 
Συναισθηματική παράθεση 
σκέψεων.       
Υποκειμενική    παραγρα-
φοποίηση.              
Χαλαρή συνοχή  

Παράδειγμα ημερολογίου(απόσπασμα).

Ημερολόγιο της Αλκιθέας,  γυναίκας του Μένανδρου.
Αθήνα. Νουμηνία Εκατομβαιώνος, Ολυμπιάς 93η

Τα καλά νέα που μούφερε ο Νικόστρατος σήμερα, με χαροποίησαν ιδιαίτερα.
Ο Μένανδρος έγινε στρατηγός,  μου είπε, κι απ’ τη χαρά του άστραφτε ολόκληρος. 

Τόθελε πολύ, παρ’ όλο που δεν το περίμενε, μέσα στο βαρύ κλίμα που επικρατεί στο 
στρατό  μας.
Κι εγώ χάρηκα, μα η χαρά μου λιγοστεύει σαν σκέφτομαι τα χρόνια που λείπει. Τα 
παιδιά μας, τον Ανδροκλή και την Τερψιχόρη, τ’ άφησε μικρά. Νήπιο ήταν η 
Τερψιχόρη, μόλις καταλάβαινε ο Ανδροκλής. Και τώρα είναι μεγάλα πια. Ξέρουν να 
γράφουν και να διαβάζουν.  Δέκα χρόνια πέρασαν  ήδη, μακριά μας.
Πόλεμος, πόλεμος… Μέχρι πότε; Αγέννητη ήμουνα όταν ξέσπασε ο καταραμένος, πριν 
από τριάντα σχεδόν χρόνια Πόσα παλληκάρια μας δεν έχει καταβροχθίσει, πόσο αίμα 
δεν έχει κυλήσει; Όλη η Ελλάδα σπαράσσεται. Μίση, έχθρες, έριδες, δολοπλοκίες, 
συμφέροντα….Γιατί Αθηνά μου, θεά της σοφίας, της δημιουργίας, της ανάπτυξης; Γιατί 
ο πολεμόχαρος Άρης να κατευθύνει την Πόλη μας; Τι κατάρα ξέσπασε πάνω μας;…
(Συνέχεια). Μαρία Πετρακη Μα γιατί Αρχαία Ελληνικα,110
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Ι. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η προσωπική, συστηματική καταγραφή των συναισθημάτων, των σκέψεων και των 
γεγονότων της ιδιωτικής ή και της δημόσιας ζωής ενός ατόμου.
Έχει καλλιεργηθεί και ως μυθιστορηματικό είδος από ευρωπαίους κυρίως, αλλά και 
έλληνες συγγραφείς (Σεφέρης) και ονομάζεται «Ημερολογιακό μυθιστόρημα».
Τα κύρια χαρακτηριστικά του μπορούν να αποδοθούν σχηματικά με τον παρακάτω 
πίνακα: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΟΜΗ
Γεγονότα                            
Τόπος                      
Χρόνος                                         
Πρόσωπα                       
Ενέργειες           
Σκέψεις                   
Συναισθήματα

Ύφος Προσωπικό, οικείο, 
εξομολογητικό.               
Ματιά  υποκειμενική. 
Γλώσσα ποιητική και 
αναφορική.           
Πρόσωπα α’, β΄, γ’ ενικό 
και πληθυντικό.     
Σχήματα λόγου.       
Σημεία στίξης. 
Αποσπασματικότητα. 
Γραφή υπαινικτική, 
συνθηματική, ελλειπτική.                 

Ακριβής προσδιορισμός 
του χρόνου.
Συνειρμική οργάνωση. 
Συναισθηματική παράθεση 
σκέψεων.       
Υποκειμενική    παραγρα-
φοποίηση.              
Χαλαρή συνοχή  

Παράδειγμα ημερολογίου(απόσπασμα).

Ημερολόγιο της Αλκιθέας,  γυναίκας του Μένανδρου.
Αθήνα. Νουμηνία Εκατομβαιώνος, Ολυμπιάς 93η

Τα καλά νέα που μούφερε ο Νικόστρατος σήμερα, με χαροποίησαν ιδιαίτερα.
Ο Μένανδρος έγινε στρατηγός,  μου είπε, κι απ’ τη χαρά του άστραφτε ολόκληρος. 

Τόθελε πολύ, παρ’ όλο που δεν το περίμενε, μέσα στο βαρύ κλίμα που επικρατεί στο 
στρατό  μας.
Κι εγώ χάρηκα, μα η χαρά μου λιγοστεύει σαν σκέφτομαι τα χρόνια που λείπει. Τα 
παιδιά μας, τον Ανδροκλή και την Τερψιχόρη, τ’ άφησε μικρά. Νήπιο ήταν η 
Τερψιχόρη, μόλις καταλάβαινε ο Ανδροκλής. Και τώρα είναι μεγάλα πια. Ξέρουν να 
γράφουν και να διαβάζουν.  Δέκα χρόνια πέρασαν  ήδη, μακριά μας.
Πόλεμος, πόλεμος… Μέχρι πότε; Αγέννητη ήμουνα όταν ξέσπασε ο καταραμένος, πριν 
από τριάντα σχεδόν χρόνια Πόσα παλληκάρια μας δεν έχει καταβροχθίσει, πόσο αίμα 
δεν έχει κυλήσει; Όλη η Ελλάδα σπαράσσεται. Μίση, έχθρες, έριδες, δολοπλοκίες, 
συμφέροντα….Γιατί Αθηνά μου, θεά της σοφίας, της δημιουργίας, της ανάπτυξης; Γιατί 
ο πολεμόχαρος Άρης να κατευθύνει την Πόλη μας; Τι κατάρα ξέσπασε πάνω μας;…
(Συνέχεια). Μαρία Πετρακη Μα γιατί Αρχαία Ελληνικα,110

 

ΙΙ. ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το συνεχές αφηγηματικό κείμενο το οποίο κινείται ανάμεσα στη λογοτεχνία και στην 
ιστορία, και στο οποίο ένας άνθρωπος αφηγείται τα σπουδαιότερα γεγονότα της ζωής 
του, ολόκληρης ή μέρους αυτής. Είναι το μοναδικό αφηγηματικό είδος στο οποίο ο 
συγγραφέας, ο αφηγητής και ο κεντρικός ήρωας ταυτίζονται. Είναι το ίδιο πρόσωπο 
και, μάλιστα, υπαρκτό, αλλά ορισμένες φορές ο συγγραφέας έχει γνώση των 
συνεπειών των πράξεών του, ενώ ο ήρωας ζει συγχρονικά τα γεγονότα. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά της μπορούν να αποδοθούν σχηματικά με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΟΜΗ

Τόπος                      
Χρόνος                  
Γέννηση – θάνατος           
Οικογενειακό,  κοινωνικό, 
πολιτικό, πολιτισμικό 
περιβάλλον.      
Οικονομική κατάσταση. 
Μορφωτικό επίπεδο. 
Δράση, κίνητρα, σκέψεις, 
συναισθήματα, εμπειρίες, 
βιώματα.             
Ιδεολογική τοποθέτηση. 
Βιοθεωρία, κοσμοθεωρία. 
Αξίες.             
Απολογισμός, αξιολόγηση. 
Αναθεώρηση ενεργειών, 
αντιλήψεων, σχεδιασμών.

Ύφος Προσωπικό.  
Ματιά  υποκειμενική. 

Γλώσσα ποιητική και 
αναφορική.              
Πρόσωπα α’, β΄, γ’ ενικό 
και πληθυντικό.                          
Σχήματα λόγου.                    
Σημεία στίξης.  
Εστίαση  εσωτερική               

Λογική.           
Χρονολογική ιεράρχηση 
των γεγονότων. 
Παραγραφοποίηση.    
Συνοχή .       
Συνεκτικότητα . 

Παράδειγμα αυτοβιογραφίας (απόσπασμα):

Αυτοπαρουσίαση του Αλκιβιάδη

Έχουν γραφτεί τόσα πολλά για μένα! Βιβλία, μελέτες, βιογραφίες, 
μυθιστορήματα! Έχουν ειπωθεί τόσα άλλα! Κάποια εγκωμιαστικά, κάποια απαίσια. 
Άλλοι με υμνούν, με θαυμάζουν κι άλλοι με απορρίπτουν. Τόσο αντιφατική 
παρουσίαση δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη στην ιστορία του κόσμου. Τόσο αμφιλεγόμενη!  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Εγώ πάντως, νομίζω, πως οι καταστάσεις οδηγούσαν τα βήματά μου στις συγκεκριμένες 
ενέργειες, πως τη βούλησή μου αυτές την κατηύθυναν. 
Γεννήθηκα σ’ ένα πλούσιο κι εύπορο σπίτι, με αριστοκρατικές καταβολές και καλό 
όνομα. Με φρόντισαν πάρα πολύ γιατί είχα όλα τα προσόντα απλόχερα δοσμένα από τη 
φύση: Ομορφιά, εξυπνάδα, αντίληψη, επικοινωνιακή ικανότητα. Μα είχα και δυνατά 
ελαττώματα που ανησυχούσαν ιδιαίτερα τους γονείς μου τον Κλεινία, και τη Δεινομάχη.
Ήμουν εγωιστής, φιλόδοξος, αρχομανής, ερωτύλος. Δεν μπορούσα ν’ αντισταθώ 
εύκολα στα πάθη και στις ορμές μου. Γι’ αυτό η στρατιωτική και πολιτική μου καριέρα 
ήταν ασταθής και αμφίρροπη. ….(Συνεχίζεται).
Μαρια Πετρακη Μα γιατι Αρχαία Ελληνικα,88
Στόχος της διδακτικής αυτής πρότασης είναι να ασκηθούν οι μαθητές στην παραγωγή 
γραπτό λόγου εφαρμόζοντας την παραπάνω θεωρία, να έρθουν σε βιωματική επαφή με 
τον Αρχαίο Ελληνικό κόσμο, τα αρχαίε ελληνικά ονόματι, το Χρονολογικό σύστημα της 
Αρχαίας Ελλάδας και να μετασχημάτιζαν τα Αρχαία κείμενα.

ΙΙΙ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αφηγηματικό είδος με το οποίο ένα ή περισσότερα πρόσωπα απευθύνουν ερωτήσεις 
σ’ ένα επώνυμο ,συνήθως μέλος μιας κοινωνίας, με σκοπό να φωτιστεί η προσωπικό-
τητα και το έργο του. Τα κύρια χαρακτηριστικά της  μπορούν να αποδοθούν 
σχηματικά με τον παρακάτω πίνακα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΟΜΗ
Τόπος                      
Χρόνος γέννησης .           
Οικογενειακό,  κοινωνικό, 
πολιτικό, πολιτισμικό 
περιβάλλον.      
Οικονομική κατάσταση. 
Μορφωτικό επίπεδο. 
Δράση, κίνητρα, σκέψεις, 
συναισθήματα, εμπειρίες, 
βιώματα.             
Ιδεολογική τοποθέτηση. 
Βιοθεωρία, κοσμοθεωρία. 
Αξίες.             
Δικαιολόγηση,
αξιολόγηση  ενεργειών, 
σχεδιασμών. Μηνύματα 
κοινωνικού περιεχομένου, 
χωρίς ιδιοτελείς 
σκοπιμότητες .

Προφορικός λόγος. 
Ερωτήσεις ακριβείς, 
σύντομες, περιεκτικές, 
διευκρινιστικές, εύστοχες.           
Απαντήσεις επαρκείς, 
τεκμηριωμένες, 
διαφωτιστικές, ειλικρινείς. 
Γλώσσα αναφορική. 
Γλωσσική ποικιλία 
ανάλογη με την 
επικοινωνιακή περίσταση. 
Ύφος σοβαρό.

Προσχεδιασμένος 
προφορικός λόγος.   
Λογική ιεράρχηση 
ερωτήσεων –απαντήσεων. 
Συνοχή.       
Συνεκτικότητα.   
Εισαγωγή                  
Κύριο Μέρος                    
Επίλογος 

Παράδειγμα: (Απόσπασμα)
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Εγώ πάντως, νομίζω, πως οι καταστάσεις οδηγούσαν τα βήματά μου στις συγκεκριμένες 
ενέργειες, πως τη βούλησή μου αυτές την κατηύθυναν. 
Γεννήθηκα σ’ ένα πλούσιο κι εύπορο σπίτι, με αριστοκρατικές καταβολές και καλό 
όνομα. Με φρόντισαν πάρα πολύ γιατί είχα όλα τα προσόντα απλόχερα δοσμένα από τη 
φύση: Ομορφιά, εξυπνάδα, αντίληψη, επικοινωνιακή ικανότητα. Μα είχα και δυνατά 
ελαττώματα που ανησυχούσαν ιδιαίτερα τους γονείς μου τον Κλεινία, και τη Δεινομάχη.
Ήμουν εγωιστής, φιλόδοξος, αρχομανής, ερωτύλος. Δεν μπορούσα ν’ αντισταθώ 
εύκολα στα πάθη και στις ορμές μου. Γι’ αυτό η στρατιωτική και πολιτική μου καριέρα 
ήταν ασταθής και αμφίρροπη. ….(Συνεχίζεται).
Μαρια Πετρακη Μα γιατι Αρχαία Ελληνικα,88
Στόχος της διδακτικής αυτής πρότασης είναι να ασκηθούν οι μαθητές στην παραγωγή 
γραπτό λόγου εφαρμόζοντας την παραπάνω θεωρία, να έρθουν σε βιωματική επαφή με 
τον Αρχαίο Ελληνικό κόσμο, τα αρχαίε ελληνικά ονόματι, το Χρονολογικό σύστημα της 
Αρχαίας Ελλάδας και να μετασχημάτιζαν τα Αρχαία κείμενα.

ΙΙΙ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αφηγηματικό είδος με το οποίο ένα ή περισσότερα πρόσωπα απευθύνουν ερωτήσεις 
σ’ ένα επώνυμο ,συνήθως μέλος μιας κοινωνίας, με σκοπό να φωτιστεί η προσωπικό-
τητα και το έργο του. Τα κύρια χαρακτηριστικά της  μπορούν να αποδοθούν 
σχηματικά με τον παρακάτω πίνακα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΟΜΗ
Τόπος                      
Χρόνος γέννησης .           
Οικογενειακό,  κοινωνικό, 
πολιτικό, πολιτισμικό 
περιβάλλον.      
Οικονομική κατάσταση. 
Μορφωτικό επίπεδο. 
Δράση, κίνητρα, σκέψεις, 
συναισθήματα, εμπειρίες, 
βιώματα.             
Ιδεολογική τοποθέτηση. 
Βιοθεωρία, κοσμοθεωρία. 
Αξίες.             
Δικαιολόγηση,
αξιολόγηση  ενεργειών, 
σχεδιασμών. Μηνύματα 
κοινωνικού περιεχομένου, 
χωρίς ιδιοτελείς 
σκοπιμότητες .

Προφορικός λόγος. 
Ερωτήσεις ακριβείς, 
σύντομες, περιεκτικές, 
διευκρινιστικές, εύστοχες.           
Απαντήσεις επαρκείς, 
τεκμηριωμένες, 
διαφωτιστικές, ειλικρινείς. 
Γλώσσα αναφορική. 
Γλωσσική ποικιλία 
ανάλογη με την 
επικοινωνιακή περίσταση. 
Ύφος σοβαρό.

Προσχεδιασμένος 
προφορικός λόγος.   
Λογική ιεράρχηση 
ερωτήσεων –απαντήσεων. 
Συνοχή.       
Συνεκτικότητα.   
Εισαγωγή                  
Κύριο Μέρος                    
Επίλογος 

Παράδειγμα: (Απόσπασμα)

 

Συνέντευξη με τον Όμηρο

--Υπήρξατε, λοιπόν, υπαρκτό κι ολοζώντανο πρόσωπο, η μεγαλύτερη ποιητική 
φυσιογνωμία των εποχών. Μεγάλη μας τιμή που σας φιλοξενούμε στο «Οδοιπορικό 
των αιώνων».
-Εγώ σας ευχαριστώ για τη χαρά που μου δίνετε να συνομιλώ με νεαρούς εφήβους, 
τρεις σχεδόν χιλιετίες μετά. Ασφαλώς και υπήρξα πρόσωπο υπαρκτό, όσο κι αν οι 
μεταγενέστερες γενιές, από τα χρόνια μου μέχρι τα δικά σας, αμφισβήτησαν την ύπαρξη 
και την οντότητά μου. Παρακολουθώ με αμηχανία την αγωνία πολλών γραμματικών να 
εξακριβώσουν τον τόπο καταγωγής μου, τ’ όνομά μου, το έργο μου, πόσα είναι δικά 
μου, πόσα δανείστηκα, πόσα μου δανείστηκαν… Ξέρω πως πολλές πόλεις ερίζουν 
φιλοδοξώντας την πατρότητά μου, πως άλλοι με λένε Μελησιγένη κι άλλοι Όμηρο, 
άλλοι με θεωρούν τυφλό, αιχμάλωτο των Κολοφωνίων. Γελώ με την καρδιά μου γι’ 
αυτό το περίφημο Ομηρικό ζήτημα, τη μεγάλη φιλολογική διαμάχη για την 
προσωπικότητα και τα δημιουργήματά μου…
-Πέστε μας, λοιπόν, ποιο είναι τ’ όνομά σας; Πού γεννηθήκατε;
-Όμηρος, βέβαια. Μ’ αυτό δεν σημαίνει πως είμαι ο μη - ορών. …
Μαρία Πετρακη Μα γιατί Αρχαία Ελληνικα,16

ΙV.ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Επικοινωνιακή πράξη ανάμεσα σ’ ένα πομπό και σ’ ένα δέκτη που δεν είναι 
παρόντες, με σκοπό την ανταλλαγή μηνυμάτων πληροφοριακού ή συναισθηματικού 
περιεχομένου. Διακρίνονται , κυρίως, σε τυπικές και φιλικές. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους  μπορούν να αποδοθούν σχηματικά με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΟΜΗ
Τόπος                      
Χρόνος  .              
Πρόσωπα.           
Γεγονότα.     
Πληροφορίες.                 
Δράσεις, κίνητρα, σκέψεις, 
συναισθήματα, εμπειρίες, 
βιώματα, προθέσεις, 
απαιτήσεις, στόχοι, 
σχεδιασμοί.             .             
Δικαιολόγηση,
αξιολόγηση  ενεργειών, 
σχεδιασμών. 

Τυπικές επιστολές:
Γλώσσα αναφορική   
Ύφος σοβαρό, επίσημο. 
Προσεγμένο λεξιλόγιο 
Πρόσωπα: α΄ενικό-
πληθυντικό     
β΄πληθυντικό-γ΄ενικό,
πληθυντικό.                 
Σχήματα λόγου.                  
Σημεία στίξης.     
Γλωσσική ποικιλία    
Ειδικό λεξιλόγιο.     
Φιλικές επιστολές:

Τυπικές επιστολές:       
Τόπος -Χρόνος. 
Προσφώνηση-Αποφώνηση  
Πρόλογος -Κύριο Μέρος-
Επίλογος. 
Παραγραφοποίηση. 
Συνοχή-Συνεκτικότητα. 

Φιλικές επιστολές:
Τόπος -Χρόνος. 
Προσφώνηση-Αποφώνηση   

Συνέντευξη με τον Όμηρο

--Υπήρξατε, λοιπόν, υπαρκτό κι ολοζώντανο πρόσωπο, η μεγαλύτερη ποιητική 
φυσιογνωμία των εποχών. Μεγάλη μας τιμή που σας φιλοξενούμε στο «Οδοιπορικό 
των αιώνων».
-Εγώ σας ευχαριστώ για τη χαρά που μου δίνετε να συνομιλώ με νεαρούς εφήβους, 
τρεις σχεδόν χιλιετίες μετά. Ασφαλώς και υπήρξα πρόσωπο υπαρκτό, όσο κι αν οι 
μεταγενέστερες γενιές, από τα χρόνια μου μέχρι τα δικά σας, αμφισβήτησαν την ύπαρξη 
και την οντότητά μου. Παρακολουθώ με αμηχανία την αγωνία πολλών γραμματικών να 
εξακριβώσουν τον τόπο καταγωγής μου, τ’ όνομά μου, το έργο μου, πόσα είναι δικά 
μου, πόσα δανείστηκα, πόσα μου δανείστηκαν… Ξέρω πως πολλές πόλεις ερίζουν 
φιλοδοξώντας την πατρότητά μου, πως άλλοι με λένε Μελησιγένη κι άλλοι Όμηρο, 
άλλοι με θεωρούν τυφλό, αιχμάλωτο των Κολοφωνίων. Γελώ με την καρδιά μου γι’ 
αυτό το περίφημο Ομηρικό ζήτημα, τη μεγάλη φιλολογική διαμάχη για την 
προσωπικότητα και τα δημιουργήματά μου…
-Πέστε μας, λοιπόν, ποιο είναι τ’ όνομά σας; Πού γεννηθήκατε;
-Όμηρος, βέβαια. Μ’ αυτό δεν σημαίνει πως είμαι ο μη - ορών. …
Μαρία Πετρακη Μα γιατί Αρχαία Ελληνικα,16

ΙV.ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Επικοινωνιακή πράξη ανάμεσα σ’ ένα πομπό και σ’ ένα δέκτη που δεν είναι 
παρόντες, με σκοπό την ανταλλαγή μηνυμάτων πληροφοριακού ή συναισθηματικού 
περιεχομένου. Διακρίνονται , κυρίως, σε τυπικές και φιλικές. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους  μπορούν να αποδοθούν σχηματικά με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΟΜΗ
Τόπος                      
Χρόνος  .              
Πρόσωπα.           
Γεγονότα.     
Πληροφορίες.                 
Δράσεις, κίνητρα, σκέψεις, 
συναισθήματα, εμπειρίες, 
βιώματα, προθέσεις, 
απαιτήσεις, στόχοι, 
σχεδιασμοί.             .             
Δικαιολόγηση,
αξιολόγηση  ενεργειών, 
σχεδιασμών. 

Τυπικές επιστολές:
Γλώσσα αναφορική   
Ύφος σοβαρό, επίσημο. 
Προσεγμένο λεξιλόγιο 
Πρόσωπα: α΄ενικό-
πληθυντικό     
β΄πληθυντικό-γ΄ενικό,
πληθυντικό.                 
Σχήματα λόγου.                  
Σημεία στίξης.     
Γλωσσική ποικιλία    
Ειδικό λεξιλόγιο.     
Φιλικές επιστολές:

Τυπικές επιστολές:       
Τόπος -Χρόνος. 
Προσφώνηση-Αποφώνηση  
Πρόλογος -Κύριο Μέρος-
Επίλογος. 
Παραγραφοποίηση. 
Συνοχή-Συνεκτικότητα. 

Φιλικές επιστολές:
Τόπος -Χρόνος. 
Προσφώνηση-Αποφώνηση  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Επιχειρήματα, τεκμήρια, 
υποδείξεις, παρακλήσεις, 
χαρακτηρισμοί.    
Επίκληση στο ήθος       
του πομπού,
του δέκτη,                               
στην αυθεντία.       
Επίθεση στο ήθος του 
αντιπάλου.

Ύφος φιλικό.      
Λεξιλόγιο καθημερινό.         
Πρόσωπα: α΄ β΄ενικό-
γ΄ενικό, πληθυντικό.                
Γλώσσα ποιητική. 
Συναισθηματικά 
φορτισμένες λέξεις. 
Σχήματα λόγου.       
Σημεία στίξης.

Πρόλογος -Κύριο Μέρος-
Επίλογος.                    
Χαλαρή σύνδεση 
νοημάτων    

Παράδειγμα:

Γράμμα της Τιμαρέτης, αδερφής του στρατιώτη Ευθυκράτη
Αθήνα.    Δεκάτη  Γαμηλιώνος. Ολυμπιάς 93η

Αγαπημένε μου αδερφέ,

Εύχομαι το γράμμα μου να σε βρει γερό και δυνατό. Την ίδια ευχή κάνουμε όλοι μας, ο 
πατέρας, η μάνα και τ’ αδέρφια μας, να σε προστατεύει η Άρτεμις απ’ τα βέλη του Άρη 
και να γυρίσεις γρήγορα κοντά μας, χαρούμενος και δυνατός.
Πολλά φιλιά σου στέλνει κι η αγαπημένη σου, η Ηγησώ και σε περιμένει κι αυτή με πιο 
πολλή λαχτάρα από μας.
Προχθές, την πέμπτη του Γαμηλιώνα παντρεύτηκε η φίλη μας, η Δημαινέτη κι ο γάμος 
της μας έκανε να ζηλέψουμε. Ήταν λαμπρός  και πλούσιος, αφού ο γαμπρός, ο φίλος 
σου ο Αλκιμένης, έχει αρκετή περιουσία, κι η προίκα που της έδωσε ο Αυτόλυκος, ο 
πατέρας της, δεν είναι ευκαταφρόνητη.
Η εγγύηση είχε γίνει πριν από τρεις μήνες , ήσουν και εσύ εδώ , θυμάσαι την τελετή, 
πόσο εντυπωσιακή ήταν και τότε, κοντά στον ομορφοστολισμένο οικογενειακό τους 
βωμό.. …..(Συνέχεια)
Αρχαία Μαρία Πετρακη Μα γιατί Ελληνικα,16

Στόχος της διδακτικής αυτής πρότασης είναι να ασκηθούν οι μαθητές στην παραγωγή 
γραπτού λόγου εφαρμόζοντας την παραπάνω θεωρία, να έρθουν σε βιωματική επαφή με 
τον Αρχαίο Ελληνικό κόσμο, τα αρχαία ελληνικά ονόματα, το Χρονολογικό σύστημα 
της Αρχαίας Ελλάδας και να μετασχηματίζουν τα Αρχαία κείμενα.

V.ΕΙΔΗΣΗ
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Επιχειρήματα, τεκμήρια, 
υποδείξεις, παρακλήσεις, 
χαρακτηρισμοί.    
Επίκληση στο ήθος       
του πομπού,
του δέκτη,                               
στην αυθεντία.       
Επίθεση στο ήθος του 
αντιπάλου.

Ύφος φιλικό.      
Λεξιλόγιο καθημερινό.         
Πρόσωπα: α΄ β΄ενικό-
γ΄ενικό, πληθυντικό.                
Γλώσσα ποιητική. 
Συναισθηματικά 
φορτισμένες λέξεις. 
Σχήματα λόγου.       
Σημεία στίξης.

Πρόλογος -Κύριο Μέρος-
Επίλογος.                    
Χαλαρή σύνδεση 
νοημάτων    

Παράδειγμα:

Γράμμα της Τιμαρέτης, αδερφής του στρατιώτη Ευθυκράτη
Αθήνα.    Δεκάτη  Γαμηλιώνος. Ολυμπιάς 93η

Αγαπημένε μου αδερφέ,

Εύχομαι το γράμμα μου να σε βρει γερό και δυνατό. Την ίδια ευχή κάνουμε όλοι μας, ο 
πατέρας, η μάνα και τ’ αδέρφια μας, να σε προστατεύει η Άρτεμις απ’ τα βέλη του Άρη 
και να γυρίσεις γρήγορα κοντά μας, χαρούμενος και δυνατός.
Πολλά φιλιά σου στέλνει κι η αγαπημένη σου, η Ηγησώ και σε περιμένει κι αυτή με πιο 
πολλή λαχτάρα από μας.
Προχθές, την πέμπτη του Γαμηλιώνα παντρεύτηκε η φίλη μας, η Δημαινέτη κι ο γάμος 
της μας έκανε να ζηλέψουμε. Ήταν λαμπρός  και πλούσιος, αφού ο γαμπρός, ο φίλος 
σου ο Αλκιμένης, έχει αρκετή περιουσία, κι η προίκα που της έδωσε ο Αυτόλυκος, ο 
πατέρας της, δεν είναι ευκαταφρόνητη.
Η εγγύηση είχε γίνει πριν από τρεις μήνες , ήσουν και εσύ εδώ , θυμάσαι την τελετή, 
πόσο εντυπωσιακή ήταν και τότε, κοντά στον ομορφοστολισμένο οικογενειακό τους 
βωμό.. …..(Συνέχεια)
Αρχαία Μαρία Πετρακη Μα γιατί Ελληνικα,16

Στόχος της διδακτικής αυτής πρότασης είναι να ασκηθούν οι μαθητές στην παραγωγή 
γραπτού λόγου εφαρμόζοντας την παραπάνω θεωρία, να έρθουν σε βιωματική επαφή με 
τον Αρχαίο Ελληνικό κόσμο, τα αρχαία ελληνικά ονόματα, το Χρονολογικό σύστημα 
της Αρχαίας Ελλάδας και να μετασχηματίζουν τα Αρχαία κείμενα.

V.ΕΙΔΗΣΗ

 

Κάθε είδηση είναι η ανακοίνωση μιας πληροφορίας,  και πληροφορία είναι κάθε 
στοιχείο που περιγράφει γνώση για γεγονότα που προκύπτουν από την πραγματική, 
καθημερινή ζωή, όπως πολιτικά, οικονομικά, αθλητικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά,
θρησκευτικά. Υπάρχουν πληροφορίες που έχουν ενδιαφέρον σε προσωπικό ή 
ιδιωτικό επίπεδο και άλλες που ενδιαφέρουν το σύνολο μιας κοινωνίας ή ακόμα και 
ολόκληρης της ανθρωπότητας. Οι δεύτερες είναι συνήθως αυτές που είναι και 
επίκαιρες, δηλαδή απασχολούν σε δεδομένη χρονική στιγμή τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Ο τρόπος να φτάσει αυτή η πληροφορία, η επίκαιρη πληροφορία σε 
κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη είναι η ειδησεογραφία, μέσω της οποίας γίνεται η 
συλλογή των ειδήσεων, η επεξεργασία τους και η μετάδοσή τους μέσω των ΜΜΕ. Η 
είδηση αφορά και απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των κοινωνικοοικονομικών 
στρωμάτων και ηλικιών, ανεξαρτήτως επιπέδου μόρφωσης και ακαδημαϊκής 
εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει το γεγονός και το σχόλιο Τα κύρια χαρακτηριστικά της  
μπορούν να αποδοθούν σχηματικά με τον παρακάτω πίνακα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΟΜΗ
Γεγονότα πολιτικά, 
οικονομικά, αθλητικά, 
πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, 
θρησκευτικά.                
Τόπος                      
Χρόνος.
Πρόσωπα.            
Ενέργειες .           
Σχόλιο τουδημοσιογράφου
Αίτια, κίνητρα, σκέψεις, 
συναισθήματα, εμπειρίες, 
βιώματα.             
Ιδεολογική τοποθέτηση. 
Βιοθεωρία, κοσμοθεωρία. 
Αξίες.             
Ερμηνεία,αξιολόγηση  
ενεργειών, σχεδιασμών. 
Μηνύματα κοινωνικού 
περιεχομένου, ανάλογα με 
το στόχο του 
δημοσιογράφου.

Γλώσσα αναφορική και 
ποιητική.

Γλωσσική ποικιλία 
ανάλογη με την 
επικοινωνιακή περίσταση. 
Ύφος σοβαρό.

Οπτική γωνία του 
δημοσιογράφου
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Παράδειγμα: (Απόσπασμα)

Η είδηση της συντριβής στους Αιγός ποταμούς

ΗΧΩ
(Αθηναϊκή εφημερίδα με δημοκρατικά φρονήματα.)

Δεκάτη Πέμπτη μηνός Μεταγειτνιώνος, Ολυμπιάς 93η
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ΦΕΥ! ΗΤΤΗΘΗΜΕΝ!

Πικρή ήττα του στρατού στην ακτή των Αιγός ποταμών. 3.000 αιχμάλωτοι 
σφαγιάστηκαν ανηλεώς.  Παντοδύναμος ο Λύσανδρος. Πολλά ερωτηματικά για τις 
συνθήκες του γεγονότος.
Πικρή η ήττα που γεύτηκε ο στρατός μας στην αφιλόξενη ακτή των Αιγός ποταμών. Ενώ τον 

προηγούμενο χρόνο είχαμε νικήσει στις Αργινούσες, τούτη τη φορά η νίκη μας εγκατέλειψε. Η 

παντοδυναμία του στόλου μας εξαφανίστηκε, 171 πλοία συνέλαβε ο Λύσανδρος, μόνο 8 

κατάφεραν να σωθούν, του Κόνωνα και άλλα 7, και η Πάραλος. Η φρίκη ήταν ζωντανή. 

Ανηλεής η σφαγή που ακολούθησε. 3.000 στρατιώτες, το άνθος του στρατού και του στόλου 

μας, σφάχτηκαν σαν τα πρόβατα. Σώθηκαν μόνο 1.000 άτομα, όσους η τύχη τους οδήγησε 

μακριά από την ακτή. Σφάχτηκαν και οι στρατηγοί μας, ο Μένανδρος, ο Τυδέας, ο 

Κηφισόδοτος..(Συνέχεια)   

 Αρχαία Μαρία Πετρακη Μα γιατί Ελληνικα,16
Στόχος της διδακτικής αυτής πρότασης είναι να ασκηθούν οι μαθητές στην παραγωγή γραπτού 

λόγου εφαρμόζοντας την παραπάνω θεωρία, να έρθουν σε βιωματική επαφή με τον Αρχαίο 

Ελληνικό κόσμο, τα αρχαία ελληνικά ονόματα, το Χρονολογικό σύστημα της Αρχαίας Ελλάδας 

και να μετασχηματίζουν τα Αρχαία κείμενα. Κυρίως όμως, μ αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές 

καταλαβαίνουν τον τρόπο που δημιουργείται μια είδηση, τον τρόπο που ο δημοσιογράφος  

περνά το σχόλιο του, την οπτική του και αρύ αντιλαμβάνονται πως διαμορφώνεται και 

καθοδηγείται η κοινή γνώμη. 

2.3.ΟΜΙΛΙΑ –ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προσχεδιασμένος προφορικός λόγος με στόχο τη μετάδοση συγκεκριμένου 
μηνύματος από τον ομιλητή –πομπό στο ακροατήριό του. Το περιεχόμενο και η 
έκφραση  ποικίλει, ανάλογα με την πρόθεση του πομπού, την επικοινωνιακή 
περίσταση και τη σύνθεση του ακροατηρίου. Τα κύρια χαρακτηριστικά της  μπορούν 
να αποδοθούν σχηματικά με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΟΜΗ
Τόπος                       
Χρόνος                 
Πρόσωπα             
Γεγονότα

Επίκληση στη λογική  του 
δέκτη με επιχειρήματα και                                                     
τεκμήρια, αναζήτηση 
αιτίων, συνεπειών, τρόπων 
αντιμετώπισης. 

Επίκληση στο συναίσθημα 

Αναφορική και ποιητική 
χρήση της γλώσσας.

Ρητορικός Λόγος.

Ύφος επικοινωνιακό, 
ανάλογο με την επικοι -
νωνιακή  περίσταση:                           
Σοβαρό, επίσημο, 
επιστημονικό, πολιτικό, 
δικανικό….               
Φιλικό, οικείο, συναισθη -,

Λογική ιεράρχηση 
σκέψεων, συναισθημάτων, 
επιχειρημάτων, τεκμηρίων.

Προσφώνηση

Δήλωση της ταυτότητας, 
του ρόλου και της 
πρόθεσης του ομιλητή.

Πρόλογος 
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του δέκτη .

Επίκληση στο ήθος του 
πομπού

Επίκληση στο ήθος του 
δέκτη.

Επίθεση στο ήθος του 
αντιπάλου

Επίκληση στην Αυθεντία. 

ματικό, προφορικό….

Πρόσωπα α΄,β΄,γ΄ενικό και 
πληθυντικό.

Σχήματα λόγου.

Σημεία στίξης .

Κύριο μέρος.

Επίλογος.

Αποφώνηση

Συνοχή –Συνεκτικότητα.

 

Παράδειγμα:    

    Στο δικαστήριο των Αθηναίων αιχμαλώτων μετά την ήττα. Λάμψακος.
Εικοστή μηνός Μεταγειτνιώνος.

Ένας Αθηναίος αιχμάλωτος απολογείται ….
Είμαι ο Ανδροκλής, ώ άνδρες, ο γιος του Λύσιππου και της Θεαρέτης από την 

Ακαμαντίδα φυλή, είκοσι χρονών.
Δεν θέλω να μας σκοτώσετε, δεν θέλω να πεθάνω. Δεν φταίμε εμείς, οι στρατιώτες για 
την ήττα μας. Δεν πρέπει να πληρώσουμε εμείς. Εμείς είμαστε τα εκτελεστικά όργανα 
μόνο, εκτελούμε απλώς διαταγές, όπως όλοι οι στρατιώτες του κόσμου. Είμαστε το 
τελευταίο γρανάζι του πολεμικού τροχού. Χωρίς εμάς δεν κινείται, μα και μόνοι μας δεν 
μπορούμε να τον κινήσουμε. Οι στρατηγοί μας είναι υπαίτιοι. Αυτοί φταίνε. Αυτοί,  που 
δεν μπόρεσαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ήμασταν νικητές. Οι θεοί μας 
βοήθησαν να σας νικήσουμε στις Αργινούσες. Μα η κακή δύναμη της πόλης μας μάς 
κατέστρεψε θανατώνοντας άδικα τους νικητές στρατηγούς μας. Μείναμε ακέφαλοι 
ουσιαστικά….(Συνέχεια).
Αρχαία Μαρία Πετρακη Μα γιατί Αρχαία Ελληνικά, 95.
Στόχος της διδακτικής αυτός προτάσεις είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τα 
χαρακτηριστικά του προφορικού λόγου, την αμεσότητα και παραστατικότατα του, το 
συνδυασμο των τρόπον πειθούς, την απόκλιση στη Λογική, το συναίσθημα και την 
αυθεντικά, τους τροπους για να δημιουργούν αποτελεσματικά κείμενα προσχεδιασμένου 
προφορικού λόγου.

2.4. Ποίηση

Η ποίηση είναι το αρχαιότερο λογοτεχνικό είδος, αφού πριν την ανακάλυψη της 
γραφής, ποιήματα όπως επιφωνηματικές επικλήσεις και ύμνους στους θεούς, θρήνους 
και ξεσπάσματα χαράς, έπλασε πολύ νωρίς ο πρωτόγονος άνθρωπος, συνδυασμένα με 
μουσική και χορό. Τα ποιήματα είναι γραμμένα συνήθως σε στίχους, σε σειρές 
λέξεων, που έχουν ρυθμό και μέτρο, δηλαδή οι συλλαβές τους κυλούν με έναν 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ορισμένο τρόπο, ώστε να παρουσιάζουν στο αυτί ευχάριστο αποτέλεσμα. Ο ποιητής 
χρησιμοποιεί τη φαντασία για να δημιουργήσει συγκίνηση στον αναγνώστη ή 
ακροατή και απευθύνεται κυρίως στο συναίσθημα. Οι μαθητές μπορούν να νιώσουν 
τη χαρά της ποιητικής τους δημιουργίας, αφού συνειδητοποιήσουν τα εξής διακριτικά 
γνωρίσματα ανάμεσα στην παραδοσιακή και στη σύγχρονη ποίηση:

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ     ΜΟΝΤΕΡΝΑ     

• σεβασμός στο μέτρο, την 
ομοιοκαταληξία,

• η μοντέρνα ποίηση αμφισβητεί κάθε 
κανόνα

• Χωρισμός του ποιήματος σε στροφές 
με ίσο αριθμό στίχων και τον αριθμό 
συλλαβών σε κάθε στίχο

• Στίχος ελεύθερος

• έλλειψη μέτρου, ομοιοκαταληξίας

• αποφυγή διασκελισμών • Συχνά το ποίημα προσεγγίζει τον 
πεζό λόγο

• προσεκτική επιλογή λέξεων 
(αποφεύγονται οι «αντιποιητικές»

επιμονή στα σχήματα λόγου και στα 
εκφραστικά μέσα

• Χρήση λέξεων και από τον 
καθημερινό λόγο (ακόμη και 
κακόηχη). Μπορεί να γράψει κάποιος 
ποίηση με οποιαδήποτε λέξη

• προσπάθεια ώστε το ποίημα να απέχει 
πολύ από τον καθημερινό λόγο και 
φυσικά τον πεζό λόγο

•
•

κυριαρχία της εικόνας
εκφραστική τόλμη:
σχήματα λόγου που αμφισβητούν την 
κοινή λογική. Γέννηση νέων 
νοημάτων μέσα από απρόσμενους 
λεξικολογικούς συνδυασμούς => 
κατάργηση κάθε λογικής 
αλληλουχίας σε ό,τι αφορά το νόημα, 
που παραμένει κρυμμένο. 
Ο αναγνώστης το ανακαλύπτει μόνος 
του προσπερνώντας τις γλωσσικές 
δυσκολίες

• αλληλουχία νοημάτων: ο τρόπος που 
παρουσιάζουν τα νοήματα δεν 
αμφισβητεί τη λογική μας ή τον κόσμο 
γύρω μας και όσα γνωρίζουμε γι’ 
αυτόν

στόχος του ποιήματος:
η αισθητική απόλαυση μέσα από την 
τήρηση συμβάσεων

• Πολυσημία των λέξεων / ασάφεια
• συμπύκνωση, αφαίρεση, 

ελλειπτικότητα, ερμητικότητα

• ασύμβατες και άλογες συζεύξεις

• υπάρχουν ιδέες, έννοιες και 
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συναισθήματα που ήταν αδύνατο να 
εκφραστούν μέσα από τους 
αυστηρούς και δεσμευτικούς κανόνες 
της παραδοσιακής ποίησης.

Αγαθή Γεωργιαδου,  Η ποιητική Περιπέτεια, Μεταιχμιο,2006

Παράδειγμα παραδοσιακής ποιητικής δοκιμής:

Της Παράλου αφικομένης νυκτός…

Αλλιώς την περιμένανε την Πάραλο να φτάσει,

Νίκης φτερά απ’ τ’ ουρανού τσι πόρτες   να περάσει.

Να φέρει νικητήριας  υπεροχής τα νέα,

πως παντοκράτειρα ανθεί η πόλη η Αθηναία…..

…..Μα η Πάραλος μεσάνυχτα, στα σκοτεινά αρμενίζει,

αργά, βουβά μηνύματα με τα κουπιά σαλπίζει.

Μεσίστια τα ιστία τζης, δε βιάζεται να φτάσει, καλύτερα να βούλιαζε, σκεφτόταν, 
όλη η πλάση…(Συνέχεια).

 Μαρία Πετρακη Μα γιατί Αρχαία Ελληνικά, 105. 

2.5. ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι και η εξοικείωση των μαθητών με την ιστορική 
επιστήμη και τις μεθόδους του ιστορικού, κυρίως την κριτική αξιολόγηση των 
πληροφοριών. Αφορμή δίνεται από το αντίστοιχο απόσπασμα των Ελληνικών του 
Ξενοφώντα:

[20] ….Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον, καὶ
εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν. [21)
Τι σημαίνει η λέξη   « ἄριστον»;

Συλλέγουμε πληροφορίες:
-Σχολικό Βιβλίο, σελ.51:
ἀριστοποιοῦμαι= τρώω, (προ)γευματίζω
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η λέξη ἄριστον στα κείμενα του Ομήρου και του Αισχύλου σημαίνει πρωινό, 
πρόγευμα. Στην ιωνική και στην αττική πεζογραφία, μεσημεριανό γεύμα.
- Λεξικό του Σταματάκου: άριστον =το πρωινό φαγητό, πρόγευμα.
- Βικιπαίδεια: άριστον =φαγητό που λαμβάνει    χώρα το μεσημέρι ή το απόγευμα.
- R. Flaceliere = ένα γεύμα πολύ απλό προς το μεσημέρι ή το απόγευμα…..

Άρα:
Το  ΆΡΙΣΤΟΝ είναι  πρωινό ή μεσημεριανό φαγητό; …

(Συνέχεια).
Μαρία Πετρακη Μα γιατί Αρχαία Ελληνικά, 108. 

2.6.   Μετάφραση στην Κρητική ντοπιολαλιά.
Ντοπιολαλιά ή διάλεκτος είναι μια ποικιλία της γλώσσας. Συνήθως ο όρος 
χρησιμοποιείται για γεωγραφικές ποικιλίες, τις γεωγραφικές διαλέκτους. Έχουν μεγάλη 
έκταση και διαφέρουν σημαντικά από την κοινή γλώσσα, τόσο σε επίπεδο μορφολογικό 
και σημασιολογικό, όσο και σε επίπεδο προφοράς. Η σημασία τους  αναγνωρίζεται  ως 
εξαιρετική από τη σύγχρονη Γλωσσολογία και μελετάται από τον γλωσσολογικό κλάδο 
της κοινωνιογλωσσολογίας και ειδικότερα από τη διαλεκτολογία. Αποτελούν όμως 
αντικείμενο και της ιστορικής γλωσσολογίας. Είναι σημαντικό να ασκούνται οι μαθητές 
στην μετατροπή σε διαλεκτικού ιδιώματος κείμενα, γιατί καταλαβαίνουν τον πλούτο της 
γλώσσας και της εθνικής μας ταυτότητας.
Παράδειγμα:
 

                     

                Η KΡHTΙΚΗ ΝΤΟΠΙΟΛΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ

Μα μος  ήφταξε η Πάραλος στην Αθήνα τη νύχτα κι εκούστηκε το χαμπέρι,
εξιπαστήκανε. Χιαρχιντισμένοι ερχίξανε να μουγκαλιούνται,

κι οι μουγκρές εφτάνανε στη Χώρα απ’ τον Πειραιά μέσ’ από τσι ντάμπιες τσι μακρές, 
φωνιάζοντας ο γεις τ’ αλλού.

Για κειόνά κιανείς δεν εσφάλιξε τα μάθια ντου
και δεν ενταγιαντίζανε εκείνια τη νυχτιά

κι εδερνοκοπανούντανε, μα όσκες για τσ’ αποθαμένους τος,
μα για πάρτη ντος, ο καθανείς.

Κι εντουχιουντίζανε  ίντα δα πάθουνε …(Συνέχεια). 
Μαρια Πετρακη Μα γιατι Αρχαία Ελληνικα, 106. 
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2.7. Συνταγές- Διατροφικοί κατάλογοι.

Η διατροφή κάθε λαού αποτελεί δείκτη του πολιτισμού του, και γι αυτό οι μαθητές 
εντυπωσιάζονται όταν ασχολούνται με τη συλλογή τέτοιων πληροφοριών.
Παράδειγμα:

Μενού συμποσίου: 
Πρόπωμα: αίθοπας οίνος της Χίου.
Πρώτο πιάτο: καπνιστά ψάρια, χέλια Κωπαΐδας, κοχλιοί, καλαμάρια, σουπιές, 
ωοτάραχος, αστακοί, κάραβοι, αχίνοι, πολύποδες.
Δεύτερο πιάτο: σπαράγγια, μανιτάρια, παντζάρια, κολοκυθάκια, αγγούρια, βολβοί, 
ραπάνια. Αίτνος μυτοτός. ..(Συνέχεια).

2.7. Δραματοποιήσεις
Η δραματοποίηση αποτελεί μια σύνθετη και πολύπλοκη παιδαγωγική διαδικασία,
επειδή προϋποθέτει και καλλιεργεί όλες τις δυνάμεις και τις δεξιότητες του νέου 
ανθρώπου: Τις πνευματικές, την αντίληψη, την παρατηρητικότητα, την κατανόηση, τη 
μνήμη, την κρίση, την φαντασία. Τις ψυχικές, την τόλμη, το θάρρος, την ικανοποίηση, 
τη χαρά της δημιουργίας. Τις ηθικές, τη συλλογικότητα, τη συνεργασία, το πείσμα, τον 
αυτοέλεγχο, την πειθαρχία, την υπευθυνότητα. Τις σωματικές, την κίνηση, τον παλμό, 
τη φωνή, τη συστράτευση όλων των αισθήσεων. Γι΄ αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό 
μεθοδολογικό εργαλείο της μάθησης, πολύ ελκυστικό και αποδοτικό, μα δύσκολο και 
απαιτητικό. Όλα τα κείμενα μπορούν να δραματοποιηθούν. Και αυτά που οι μαθητές 
μας επεξεργάζονται, μα και όλ’ αυτά που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι: Συνεντεύξεις, 
ημερολόγια, ρητορικούς λόγους, στρατιωτικούς σχεδιασμούς, ιστορικές και ποιητικές 
αφηγήσεις, διαλόγους. Οι μαθητές γίνονται θεατρικοί συγγραφείς, ηθοποιοί, σκηνοθέ-
τες, ενδυματολόγοι, μουσικοί, παραγωγοί και διαφημιστές του έργου τους.
Απολαμβάνουν, έτσι, μια καλή θεατρική εμπειρία, μέσα στα ασφυκτικά  μαθησιακά 
πλαίσια του σύγχρονου σχολείου.

3. Συμπεράσματα
 Η πρόταση αυτή φιλοδοξεί να κάνει πιο ελκυστικό το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, 

μεταβάλλοντας το μαθητή από απλό δέκτη πληροφοριών, σε πληροφοριακά 
γραμματισμένο και δημιουργικό  πομπό που ενεργεί, συλλέγει, αξιολογεί, συνθέτει 
πληροφορίες, επιλέγοντας κάθε φορά την επικοινωνιακή περίσταση, τη γλωσσική 
ποικιλία, τους αναγνώστες, ή τους ακροατές του. Στόχος, επίσης, είναι να κατανοήσει
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την όψη της σύγχρονης Ιστοριογραφίας, ν αποκτήσει μια καινούργια ανάγνωση του 
παρελθόντος, με πλουραλισμό των αφηγήσεων, με βιωματική και συναισθηματική 
μνήμη και να εντάσσει το γεγονός μέσα στην κοινωνική δομή που το δημιούργησε.  
Χρειάζεται όμως πολύ χρόνο, πολύ μεράκι και πολλή δουλειά. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και στη διάρκεια της διδασκαλίας, αλλά και ως θέμα σε Ερευνητικές 
εργασίες του Λυκείου.

4. Βιβλιογραφία
Κείμενα Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου.  
Κείμενα  Νεοελληνικής  Λογοτεχνίας, σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου.
Νεοελληνική γλώσσα ΄Εκφραση  Έκθεση, σχολικά βιβλία Γυμνασίου και Λυκείου.
Βιωματικές δράσεις, σχολικό βιβλίο Γυμνασίου.
Δημιουργική Γραφή, Οδηγίες Πλεύσεως, σχολικό βιβλίο Γυμνασίου.
R.Flaceliere, Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Αρχαίων Ελλήνων. Εκδόσεις 
Παπαδημα, Αθήνα, 1985.
Η χάρη θέλει αντίχαρη, Πανεπιστήμιο Αθηνών,2011.
Will Durant Ο βίος των Ελλήνων,( β τομoς της παγκοσμίου Ιστορίας του Πολιτισμού), 
μετάφραση Τ. Κωνσταντινίδη. Αθήναι.
H. D. Kitto Οι Έλληνες, μετάφραση Ιω. Λαμψα. Αθήναι 1962.  
Αγαθή Γεωργιαδου,  Η ποιητική Περιπέτεια, Μεταιχμιο,2006
Η. Ματσαγγουρα, Η διαθεματικοτητα στη σχολική γνώση, Γρηγόρης, 2004
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ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ 

ΣΤΗΝ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ 

Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,
ioannar@hotmail.com

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων της Π.Δ.Ε. Κρήτης

Περίληψη 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη της σημασίας της αισθητικής αγωγής και των 
τρόπων δημιουργικής αξιοποίησης της Τέχνης στη μαθησιακή διαδικασία, μέσα από τo συνδυασμό 
τεχνικών διερευνητικής, συμμετοχικής και συνεργατικής μάθησης, ο οποίος αποτυπώνεται 
ενδεικτικά στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση -εκπαιδευτικό ΄΄σενάριο΄΄. 
Υλικό- Μέθοδος- Προσέγγιση : Εξετάζονται πίνακες του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και άλλα 
ομόθεμα  έργα Τέχνης, ενώ αξιοποιείται συνδυασμός μεθόδων διδασκαλίας και τεχνικών
παρατήρησης έργου Τέχνης (Perkins, Artful Thinking και μετασχηματίζουσας μάθησης μέσω 
αισθητικής εμπειρίας), με την υποστήριξη και των μέσων της τεχνολογίας.
Αποτελέσματα- Συμπεράσματα: Με τη δημιουργική αξιοποίηση της Τέχνης στη συγκεκριμένη 
διδακτική Ενότητα, οι μαθητές, μέσα από ένα εμπλουτισμένο μαθησιακά περιβάλλον και με την 
κατάλληλη καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, αναδεικνύουν σταδιακά τα βασικά χαρακτηριστικά 
και τα θέματα της ζωγραφικής του Θεοτοκόπουλου, αναγνωρίζοντας ότι οι αισθητικές του επιλογές 
υπαγορεύονται, κάθε φορά, από συγκεκριμένες προθέσεις και οδηγούν σε συγκεκριμένα 
επικοινωνιακά αποτελέσματα. Παράλληλα, συνειδητοποιούν την αξία των πινάκων ως έμμεσης 
ιστορικής πηγής και τις δυνατότητες αξιοποίησης της Τέχνης στην καθημερινή ζωή και στην 
εκπαίδευση.
Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Τέχνη, τεχνικές, παρατήρηση, μετασχηματίζουσα μάθηση

1 Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, η Τέχνη αξιοποιείται διεθνώς για ποικίλους μαθησιακούς και 

θεραπευτικούς σκοπούς. Η συστηματική και συνειδητή αξιοποίησή της στο σχολείο μπορεί να 
συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών, στην 
ευρύτερη καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους, στη μετάδοση της φιλοκαλίας, στην εκτίμηση και 
στο σεβασμό του αισθητικά ωραίου, καθώς και στην καλλιέργεια στάσεων ζωής και αξιών, καθαρά 
ανθρωποκεντρικών, ικανών να λειτουργήσουν προληπτικά και αντισταθμιστικά και για αρνητικά 
φαινόμενα, όπως εκείνα του σχολικού εκφοβισμού και της εν γένει βίας.

Στο σχολείο, δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις, για τη μελέτη των έργων Τέχνης, καθώς 
διδάσκοντες και διδασκόμενοι μπορούν να τα εξετάσουν με βάση τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
τους. Τα έργα Τέχνης αξιοποιήθηκαν συστηματικά από τον Perkins στο πανεπιστήμιο του Harvard
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) και αναπτύχθηκε η τεχνική της στοχαστικής παρατήρησης
(σταδιακή και ολοκληρωμένη διαδικασία παρατήρησης του έργου Τέχνης, σε 4 φάσεις, μέσα από 
ποικίλες δραστηριότητες, ξεκινώντας από τη γενική εντύπωση, προς τη λεπτομέρεια). Η τεχνική 
αυτή βασίστηκε στην αντίστοιχη Artful Thinking (παρατήρηση έργου Τέχνης με βάση διάφορα 
μοτίβα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Στη συνέχεια, τα έργα Τέχνης χρησιμοποιήθηκαν από τον 
Freire (Freire,2011) και τον Mezirow (Mezirow et al, 2007) για εκπαιδευτικούς σκοπούς και
διατυπώθηκε η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσω αισθητικής εμπειρίας (Mezirow et
al, 2007, Κόκκος, 2011), η οποία βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ενασχόληση με την Τέχνη 
προσφέρει στον αποδέκτη εναύσματα για ποιοτικό μετασχηματισμό του τρόπου σκέψης του.
Ουσιαστικά, η μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω αισθητικής εμπειρίας είναι μια τεχνική ανάπτυξης 
κριτικού στοχασμού και συνίσταται στην προσπάθεια αλλαγής δογματικών, στατικών, μονολιθικών 
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απόψεων και πεποιθήσεων των εκπαιδευομένων, με σκοπό εκείνοι να λειτουργούν πιο συλλογικά 
και ανθρώπινα.
Θέμα του εκπαιδευτικού ΄΄σεναρίου΄΄ : H συγκεκριμένη διδακτική πρόταση (εκπαιδευτικό 
΄΄σενάριο΄΄) αξιοποιείται για τη φάση της εμπέδωσης και της επέκτασης της διδακτικής Ενότητας, 
Ο πολιτισμός της Αναγέννησης, από το σχολικό βιβλίο Ιστορίας του Μεσαιωνικού και Νεότερου 
Κόσμου (565-1815) της Β΄ τάξης Λυκείου, 2008). Εστιάζει δε στην Ιστορία Τέχνης και ειδικότερα 
στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών της ζωγραφικής του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, μέσα στο 
συγκεκριμένο ιστορικό- κοινωνικό  πλαίσιο, στον καλλιτεχνικό διάλογο Θεοτοκόπουλου και άλλων 
καλλιτεχνών που επηρεάστηκαν από εκείνον, προτείνοντας, παράλληλα, τρόπους αξιοποίησης των 
πινάκων ως έμμεσων ιστορικών πηγών.
Γνωστικό αντικείμενο : Ιστορία Β΄ τάξης Λυκείου
Εκπαιδευτικό περιβάλλον: Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας, η διδακτική πρόταση 
αξιοποιεί:
α) πίνακες του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και άλλα έργα Τέχνης
β) αγιογραφικά κείμενα
γ) φωτογραφίες 
δ) απόσπασμα από την ταινία του Γ.Σμαραγδή, El Greco
Υπολογιστικό περιβάλλον : αξιοποιούνται εφαρμογές των νέων τεχνολογιών (π.χ. προβολή 
διαφανειών, δημιουργία ή αξιοποίηση ηλεκτρονικών αρχείων με οπτικοακουστικό υλικό κ.ά.
Πλαίσιο εφαρμογής του ΄΄σεναρίου΄΄
Σε ποιους απευθύνεται το συγκεκριμένο ΄΄σενάριο΄΄ : Σε 25 μαθητές της Β΄ τάξης Λυκείου. Το 
Σενάριο, όμως, μπορεί να εφαρμοστεί και στις άλλες τάξεις του Λυκείου, αλλά και στο Γυμνάσιο 
με μικρές διαφοροποιήσεις.
Χώρος και Χρόνος υλοποίησής του : Για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης Ενότητας θα 
χρειαστούν 5-6 διδακτικές ώρες, μια και πρόκειται για μια αναλυτική και με ποικίλες 
δραστηριότητες διεργασία. Σαφώς, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει από τις προτεινόμενες 
δραστηριότητες ό,τι  θεωρεί προσφορότερο για την τάξη του/της και να το προσαρμόσει στο 
πρόγραμμά του/της. Συγκεκριμένα, κατά τις δύο πρώτες ώρες, το μάθημα θα διεξαχθεί στην 
παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Μέσα από το υλικό που θα προσκομίσει στην τάξη, ο/η 
εκπαιδευτικός δίνει πρωτεύοντα ρόλο στους μαθητές, οι οποίοι συνεργαζόμενοι σε ομάδες 
εργασίας, θα προσπαθήσουν να αναδείξουν σταδιακά, μέσα από αντιπροσωπευτικούς πίνακες του 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωγραφικής του, με βάση ειδικά 
σχεδιασμένα φύλλα εργασίας. Η όλη διαδικασία στηρίζεται στο διάλογο και στις αρχές της 
επαγωγικής, αναλυτικής, ερμηνευτικής, διερευνητικής και μαθητοκεντρικής προσέγγισης. Κατά 
την 3η και 5η διδακτική ώρα, το μάθημα μπορεί να διεξαχθεί στο εργαστήριο των υπολογιστών για 
πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (παρατήρηση, σύγκριση, σχέση με τα κείμενα 
(συμβατικά και πολυτροπικά) και με άλλα έργα Τέχνης, αποτίμηση, δημιουργία), καθώς οι μαθητές 
θα επεξεργαστούν νέα φύλλα εργασίας, αναλαμβάνοντας ρόλους ειδικών, ενώ για την παρουσίαση 
των απαντήσεων (4η και 6η ώρα) μπορούν να μεταφερθούν στην αρχική αίθουσα διδασκαλίας, στην
οποία θα υπάρχει δυνατότητα προβολής. Επιθυμητό είναι να υπάρχει πρόνοια για συνεχόμενα 
δίωρα σε διαφορετικές ημέρες. Φυσικά, για μια διαθεματική προσέγγιση του θέματος απαιτείται 
και έρευνα σε χώρους εκτός σχολείου, καθώς και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια π.χ. 2-3 μηνών,
στους οποίους μπορούν να υπάρξουν δυνατότητες επέκτασης του σεναρίου και με άλλες 
δραστηριότητες.

Κάθε φορά γίνεται άνοιγμα στην ολομέλεια και ανακοίνωση των απαντήσεων. Ακολουθεί 
διάλογος, με βελτιωτικές παρεμβάσεις από τον/την εκπαιδευτικό, όπου κρίνεται σκόπιμο, ενώ η 
διαδικασία ολοκληρώνεται με αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση.
Προαπαιτούμενα στοιχεία 
1. Πλήρης κατανόηση του ιστορικο –κοινωνικού πλαισίου της εποχής, στην οποία έζησε και 
έδρασε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 
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απόψεων και πεποιθήσεων των εκπαιδευομένων, με σκοπό εκείνοι να λειτουργούν πιο συλλογικά 
και ανθρώπινα.
Θέμα του εκπαιδευτικού ΄΄σεναρίου΄΄ : H συγκεκριμένη διδακτική πρόταση (εκπαιδευτικό 
΄΄σενάριο΄΄) αξιοποιείται για τη φάση της εμπέδωσης και της επέκτασης της διδακτικής Ενότητας, 
Ο πολιτισμός της Αναγέννησης, από το σχολικό βιβλίο Ιστορίας του Μεσαιωνικού και Νεότερου 
Κόσμου (565-1815) της Β΄ τάξης Λυκείου, 2008). Εστιάζει δε στην Ιστορία Τέχνης και ειδικότερα 
στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών της ζωγραφικής του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, μέσα στο 
συγκεκριμένο ιστορικό- κοινωνικό  πλαίσιο, στον καλλιτεχνικό διάλογο Θεοτοκόπουλου και άλλων 
καλλιτεχνών που επηρεάστηκαν από εκείνον, προτείνοντας, παράλληλα, τρόπους αξιοποίησης των 
πινάκων ως έμμεσων ιστορικών πηγών.
Γνωστικό αντικείμενο : Ιστορία Β΄ τάξης Λυκείου
Εκπαιδευτικό περιβάλλον: Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας, η διδακτική πρόταση 
αξιοποιεί:
α) πίνακες του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και άλλα έργα Τέχνης
β) αγιογραφικά κείμενα
γ) φωτογραφίες 
δ) απόσπασμα από την ταινία του Γ.Σμαραγδή, El Greco
Υπολογιστικό περιβάλλον : αξιοποιούνται εφαρμογές των νέων τεχνολογιών (π.χ. προβολή 
διαφανειών, δημιουργία ή αξιοποίηση ηλεκτρονικών αρχείων με οπτικοακουστικό υλικό κ.ά.
Πλαίσιο εφαρμογής του ΄΄σεναρίου΄΄
Σε ποιους απευθύνεται το συγκεκριμένο ΄΄σενάριο΄΄ : Σε 25 μαθητές της Β΄ τάξης Λυκείου. Το 
Σενάριο, όμως, μπορεί να εφαρμοστεί και στις άλλες τάξεις του Λυκείου, αλλά και στο Γυμνάσιο 
με μικρές διαφοροποιήσεις.
Χώρος και Χρόνος υλοποίησής του : Για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης Ενότητας θα 
χρειαστούν 5-6 διδακτικές ώρες, μια και πρόκειται για μια αναλυτική και με ποικίλες 
δραστηριότητες διεργασία. Σαφώς, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει από τις προτεινόμενες 
δραστηριότητες ό,τι  θεωρεί προσφορότερο για την τάξη του/της και να το προσαρμόσει στο 
πρόγραμμά του/της. Συγκεκριμένα, κατά τις δύο πρώτες ώρες, το μάθημα θα διεξαχθεί στην 
παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Μέσα από το υλικό που θα προσκομίσει στην τάξη, ο/η 
εκπαιδευτικός δίνει πρωτεύοντα ρόλο στους μαθητές, οι οποίοι συνεργαζόμενοι σε ομάδες 
εργασίας, θα προσπαθήσουν να αναδείξουν σταδιακά, μέσα από αντιπροσωπευτικούς πίνακες του 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωγραφικής του, με βάση ειδικά 
σχεδιασμένα φύλλα εργασίας. Η όλη διαδικασία στηρίζεται στο διάλογο και στις αρχές της 
επαγωγικής, αναλυτικής, ερμηνευτικής, διερευνητικής και μαθητοκεντρικής προσέγγισης. Κατά 
την 3η και 5η διδακτική ώρα, το μάθημα μπορεί να διεξαχθεί στο εργαστήριο των υπολογιστών για 
πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (παρατήρηση, σύγκριση, σχέση με τα κείμενα 
(συμβατικά και πολυτροπικά) και με άλλα έργα Τέχνης, αποτίμηση, δημιουργία), καθώς οι μαθητές 
θα επεξεργαστούν νέα φύλλα εργασίας, αναλαμβάνοντας ρόλους ειδικών, ενώ για την παρουσίαση 
των απαντήσεων (4η και 6η ώρα) μπορούν να μεταφερθούν στην αρχική αίθουσα διδασκαλίας, στην
οποία θα υπάρχει δυνατότητα προβολής. Επιθυμητό είναι να υπάρχει πρόνοια για συνεχόμενα 
δίωρα σε διαφορετικές ημέρες. Φυσικά, για μια διαθεματική προσέγγιση του θέματος απαιτείται 
και έρευνα σε χώρους εκτός σχολείου, καθώς και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια π.χ. 2-3 μηνών,
στους οποίους μπορούν να υπάρξουν δυνατότητες επέκτασης του σεναρίου και με άλλες 
δραστηριότητες.

Κάθε φορά γίνεται άνοιγμα στην ολομέλεια και ανακοίνωση των απαντήσεων. Ακολουθεί 
διάλογος, με βελτιωτικές παρεμβάσεις από τον/την εκπαιδευτικό, όπου κρίνεται σκόπιμο, ενώ η 
διαδικασία ολοκληρώνεται με αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση.
Προαπαιτούμενα στοιχεία 
1. Πλήρης κατανόηση του ιστορικο –κοινωνικού πλαισίου της εποχής, στην οποία έζησε και 
έδρασε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 

2. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι, με τις συνεργατικές, γενικότερα, δραστηριότητες, 
καθώς και με την επεξεργασία ερωτημάτων σε σχετικά φύλλα εργασίας.
3. Θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζουν τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) και να είναι 
εξοικειωμένοι με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού που βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή.
4. Χρειάζεται ευελιξία στο ωρολόγιο πρόγραμμα, για την εξασφάλιση του απαιτούμενου χρόνου, 
καθώς και ωρών για επισκέψεις σε βιβλιοθήκες και άλλους εξωσχολικούς χώρους έρευνας 
(ειδικότερα, κατά τη φάση επέκτασης του σεναρίου με διαθεματικές δραστηριότητες).
5. Αυτονόητο είναι, επίσης, ότι πρέπει να υπάρχει στο σχολείο μια επαρκώς εξοπλισμένη αίθουσα 
υπολογιστών, αλλά και ότι θα μπορεί να γίνει, έστω, και μια απλή προβολή διαφανειών στην 
παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. 
6. Οι μαθητές θα πρέπει, επίσης, να έχουν ήδη εξασκηθεί στη μελέτη και στην αξιοποίηση των 
λεγόμενων ΄΄πολυτροπικών ΄΄ κειμένων.
Απαιτούμενα βοηθητικά εργαλεία
1. Το σχολικό βιβλίο 
2. Άλλες βοηθητικές πηγές (διδακτικά βιβλία, άλλες δόκιμες πηγές)
3. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
4. Βιντεοπροβολέας
5. Επεξεργαστής κειμένου
6. Διαφανοσκόπιο
7. Φύλλα εργασίας με αρχικές οδηγίες κι ερωτήσεις 
Τα εργαλεία εφαρμογής

Για τη συγγραφή κειμένων ή των πορισμάτων από τη μικρο-έρευνα κάθε ομάδας θα 
αξιοποιηθεί 
ο κειμενογράφος. 
Διδακτικοί Στόχοι
Σε επίπεδο γνώσεων :

Επιδιώκεται οι μαθητές να καταστούν ικανοί :
1. Να αναγνωρίζουν τους πίνακες του Θεοτοκόπουλου και τα βασικά χαρακτηριστικά της 
ζωγραφικής του, συνδέοντάς τα με το συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο και τις εκάστοτε προθέσεις 
του.
2. Να διακρίνουν τη σχέση του με τη βυζαντινή Τέχνη και τα αντίστοιχα θεολογικά θέματα, 
αντιδιαστέλλοντας τον τρόπο απεικόνισής τους από εκείνο ανάλογων βυζαντινών απεικονίσεων.
3. Να συνδυάζουν εικόνα/πίνακα ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό με κείμενο, παράγοντας και οι 
ίδιοι αντίστοιχο λόγο, αλλά και συναφείς καλλιτεχνικές δημιουργίες.
4. Να εφαρμόζουν την αποκτηθείσα γνώση και σε άλλα γνωστικά περιβάλλοντα.
5. Να διακρίνουν την  αξία των έργων του μεγάλου Κρητικού ζωγράφου και την επίδραση που 
άσκησε και ασκεί σε μεταγενέστερους καλλιτέχνες.

Σε επίπεδο ικανοτήτων- δεξιοτήτων:
Επιδιώκεται οι μαθητές να καταστούν ικανοί :

1. Να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες και ικανότητες, μέσα από τη δημιουργία δραματοποίησης 
ή εικόνων, σκίτσων κ.λ.π., Ειδικότερα, δε, τα σκίτσα τους μπορούν να τα συνοδεύσουν με 
περιγραφές, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ιστορίας που θα είχαν, ενδεχομένως, να συνθέσουν, με 
αφορμή τη συγκεκριμένη Ενότητα. 
2. Κι ακόμη να αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικού χειρισμού των νέων τεχνολογιών, μέσα από 
τις προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Σε επίπεδο στάσεων και αξιών :
Επιδιώκεται οι μαθητές να καταστούν ικανοί :
1. Να εκτιμούν την αξία και τη μοναδικότητα των πινάκων του Θεοτοκόπουλου και γενικότερα την 
αξία της Τέχνης να αποδίδει με καίριο τρόπο συναισθηματικές καταστάσεις, αντιλήψεις και 
στάσεις ζωής, στηλιτεύοντας και καταγγέλλοντας συχνά, με το δικό της τρόπο, την αυθαιρεσία της 
εξουσίας. 
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2. Να χαρούν τον πλούτο και τη δημιουργικότητα  της Τέχνης και να αποτιμήσουν τις δυνατότητές 
της και ως μέσου εκπαίδευσης.
3. Να αποτιμούν  τον καλλιτεχνικό διάλογο των δημιουργών ομόθεμων  έργων, τις συγκινήσεις 

που αυτός προκαλεί στο φάσμα της διαχρονίας της Τέχνης, καθώς και τη διαχρονική αξία 
ορισμένων θεμάτων.

2 Σώμα εργασίας                                             
Μέθοδος διδασκαλίας :προτείνεται συνδυασμός μεθόδων διδασκαλίας (Ραμουτσάκη, 2008) :
μέθοδος ερμηνευτική (αναλυτική), επαγωγική, μέσα από τη λειτουργική χρήση της γλώσσας 
(επικοινωνιακή), μαθητοκεντρική,  με αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής τεχνικής και των 
τεχνικών παρατήρησης έργου Τέχνης του Perkinks του πανεπιστημίου του Harvard σε συνδυασμό 
με την τεχνική Artful Thinking και της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσω αισθητικής εμπειρίας.
Ειδικότερα, αξιοποιείται η δυναμική της ομάδας σε πολλαπλά επίπεδα (Πολέμη-Τοδούλου, 2005).
Πορεία διδασκαλίας : προχωρούμε από τα γνωστά στα άγνωστα με ανάλυση και σύνθεση  
(Σύντομη περιγραφή της πορείας της διδασκαλίας -Φάσεις : Αφόρμηση - Καθορισμός του θέματος 
και σύντομη παρουσίασή του, με επεξήγηση του ιστορικού πλαισίου της εποχής και των 
πνευματικών καταβολών του Θεοτοκόπουλου, απαραίτητων προϋποθέσεων για την προσέγγιση και 
την κατανόηση της ιδιαίτερης τεχνοτροπίας του, μέσα από την παρατήρηση πινάκων, κειμένων και 
άλλου οπτικοακουστικού υλικού. Ακολουθεί επεξεργασία ειδικά προετοιμασμένων φύλλων 
εργασίας με οδηγίες κι ερωτήσεις προς τους μαθητές και τελική παρουσίαση των  απαντήσεων από 
τις επιμέρους ομάδες των μαθητών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακεφαλαίωση- την 
αξιολόγηση- την αυτοαξιολόγηση.
Μορφή διδασκαλίας :Διάλογος,(ο οποίος συνίσταται σε διαλογική σ υ ν έ ρ ε υ ν α των ομάδων 
εργασίας), συνδυασμένος με ολιγόλεπτη σιωπηρή επεξεργασία των αντίστοιχων σχολίων του 
σχολικού βιβλίου, των φύλλων εργασίας και του εποπτικού υλικού, το οποίο καλούνται οι μαθητές 
να συμβουλευτούν, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού.

Αφόρμηση:  η αφόρμηση, θα πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική. Μπορεί να προκαλέσει 
αφύπνιση του ενδιαφέροντος των μαθητών και καίρια εισαγωγή στο θέμα, αν δοθεί με τρόπο 
εύληπτο κι ευρηματικό. Η αφόρμηση εδώ μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Ενδεικτικά, 
αναφέρονται οι παρακάτω, ορισμένοι από τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα 
και κάποιοι απ’ αυτούς, συνδυαστικά :
1) Με την αξιοποίηση ενός κειμένου (π.χ. κείμενο, το οποίο να μιλάει για τη ζωγραφική του 
Θεοτοκόπουλου ή να περιγράφει /να σχολιάζει κάποιο πίνακά του ή
2) Με προβολή σχετικής ταινίας, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μια όσο το δυνατόν πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα για το κοινωνικό-ιστορικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο της εποχής, στην οποία 
έζησε ο Θεοτοκόπουλος ή
3) Με ανάλογη προβολή έργου τέχνης (π.χ. ενός πορτρέτου ή ενός πίνακα με θεολογικό 
περιεχόμενο) του μεγάλου ζωγράφου, σε αντιδιαστολή με ανάλογο έργο από την Κρητική Σχολή 
ως έναυσμα διαλόγου ή
4) Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει τη βιωματική εμπειρία των μαθητών του σε σχέση με 
τη ζωγραφική του Θεοτοκόπουλου (π.χ. να διερευνήσει αν έχουν δει την ταινία του Γ.Σμαραγδή ή 
κάποια άλλη και να ακολουθήσει διάλογος) ή
5) Με προετοιμασμένη δραματοποίηση ενός κειμένου σε συνδυασμό, αν είναι δυνατόν,  με 
αντίστοιχο εποπτικό υλικό ή
6) Με συνδυασμό ορισμένων από τους παραπάνω τρόπους αφόρμησης.

Για τις ανάγκες της παρούσας ανακοίνωσης, παρουσιάζεται ενδεικτικά παρακάτω ένα 
αντιπροσωπευτικό μέρος αυτού του σεναρίου.
3 Ανάλυση –Συζήτηση

Κατά την πρώτη διδακτική ώρα, ο/η εκπαιδευτικός θα παρουσιάσει ορισμένους πίνακες του 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (ενδεικτικά αναφέρομε τους εξής : Ο Διαμερισμός των ιματίων, Ο 
Χριστός αίρων τον Σταυρόν, Η Σταύρωσις, Η προσκύνησις των ποιμένων κ.ά.), συνδυάζοντας τις 
τεχνικές Perkins και Artful Thinking σε ειδικά διαμορφωμένα φύλλα εργασίας, τα οποίοι μοιράζει 
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2. Να χαρούν τον πλούτο και τη δημιουργικότητα  της Τέχνης και να αποτιμήσουν τις δυνατότητές 
της και ως μέσου εκπαίδευσης.
3. Να αποτιμούν  τον καλλιτεχνικό διάλογο των δημιουργών ομόθεμων  έργων, τις συγκινήσεις 

που αυτός προκαλεί στο φάσμα της διαχρονίας της Τέχνης, καθώς και τη διαχρονική αξία 
ορισμένων θεμάτων.

2 Σώμα εργασίας                                             
Μέθοδος διδασκαλίας :προτείνεται συνδυασμός μεθόδων διδασκαλίας (Ραμουτσάκη, 2008) :
μέθοδος ερμηνευτική (αναλυτική), επαγωγική, μέσα από τη λειτουργική χρήση της γλώσσας 
(επικοινωνιακή), μαθητοκεντρική,  με αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής τεχνικής και των 
τεχνικών παρατήρησης έργου Τέχνης του Perkinks του πανεπιστημίου του Harvard σε συνδυασμό 
με την τεχνική Artful Thinking και της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσω αισθητικής εμπειρίας.
Ειδικότερα, αξιοποιείται η δυναμική της ομάδας σε πολλαπλά επίπεδα (Πολέμη-Τοδούλου, 2005).
Πορεία διδασκαλίας : προχωρούμε από τα γνωστά στα άγνωστα με ανάλυση και σύνθεση  
(Σύντομη περιγραφή της πορείας της διδασκαλίας -Φάσεις : Αφόρμηση - Καθορισμός του θέματος 
και σύντομη παρουσίασή του, με επεξήγηση του ιστορικού πλαισίου της εποχής και των 
πνευματικών καταβολών του Θεοτοκόπουλου, απαραίτητων προϋποθέσεων για την προσέγγιση και 
την κατανόηση της ιδιαίτερης τεχνοτροπίας του, μέσα από την παρατήρηση πινάκων, κειμένων και 
άλλου οπτικοακουστικού υλικού. Ακολουθεί επεξεργασία ειδικά προετοιμασμένων φύλλων 
εργασίας με οδηγίες κι ερωτήσεις προς τους μαθητές και τελική παρουσίαση των  απαντήσεων από 
τις επιμέρους ομάδες των μαθητών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακεφαλαίωση- την 
αξιολόγηση- την αυτοαξιολόγηση.
Μορφή διδασκαλίας :Διάλογος,(ο οποίος συνίσταται σε διαλογική σ υ ν έ ρ ε υ ν α των ομάδων 
εργασίας), συνδυασμένος με ολιγόλεπτη σιωπηρή επεξεργασία των αντίστοιχων σχολίων του 
σχολικού βιβλίου, των φύλλων εργασίας και του εποπτικού υλικού, το οποίο καλούνται οι μαθητές 
να συμβουλευτούν, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού.

Αφόρμηση:  η αφόρμηση, θα πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική. Μπορεί να προκαλέσει 
αφύπνιση του ενδιαφέροντος των μαθητών και καίρια εισαγωγή στο θέμα, αν δοθεί με τρόπο 
εύληπτο κι ευρηματικό. Η αφόρμηση εδώ μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Ενδεικτικά, 
αναφέρονται οι παρακάτω, ορισμένοι από τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα 
και κάποιοι απ’ αυτούς, συνδυαστικά :
1) Με την αξιοποίηση ενός κειμένου (π.χ. κείμενο, το οποίο να μιλάει για τη ζωγραφική του 
Θεοτοκόπουλου ή να περιγράφει /να σχολιάζει κάποιο πίνακά του ή
2) Με προβολή σχετικής ταινίας, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν μια όσο το δυνατόν πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα για το κοινωνικό-ιστορικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο της εποχής, στην οποία 
έζησε ο Θεοτοκόπουλος ή
3) Με ανάλογη προβολή έργου τέχνης (π.χ. ενός πορτρέτου ή ενός πίνακα με θεολογικό 
περιεχόμενο) του μεγάλου ζωγράφου, σε αντιδιαστολή με ανάλογο έργο από την Κρητική Σχολή 
ως έναυσμα διαλόγου ή
4) Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει τη βιωματική εμπειρία των μαθητών του σε σχέση με 
τη ζωγραφική του Θεοτοκόπουλου (π.χ. να διερευνήσει αν έχουν δει την ταινία του Γ.Σμαραγδή ή 
κάποια άλλη και να ακολουθήσει διάλογος) ή
5) Με προετοιμασμένη δραματοποίηση ενός κειμένου σε συνδυασμό, αν είναι δυνατόν,  με 
αντίστοιχο εποπτικό υλικό ή
6) Με συνδυασμό ορισμένων από τους παραπάνω τρόπους αφόρμησης.

Για τις ανάγκες της παρούσας ανακοίνωσης, παρουσιάζεται ενδεικτικά παρακάτω ένα 
αντιπροσωπευτικό μέρος αυτού του σεναρίου.
3 Ανάλυση –Συζήτηση

Κατά την πρώτη διδακτική ώρα, ο/η εκπαιδευτικός θα παρουσιάσει ορισμένους πίνακες του 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (ενδεικτικά αναφέρομε τους εξής : Ο Διαμερισμός των ιματίων, Ο 
Χριστός αίρων τον Σταυρόν, Η Σταύρωσις, Η προσκύνησις των ποιμένων κ.ά.), συνδυάζοντας τις 
τεχνικές Perkins και Artful Thinking σε ειδικά διαμορφωμένα φύλλα εργασίας, τα οποίοι μοιράζει 

στους μαθητές. Οι τελευταίοι, συνεργαζόμενοι σε ομάδες εργασίας, θα συνεξετάσουν τους πίνακες 
με τα φύλλα παρατήρησης, και θα παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους (2η διδακτική ώρα). Ένα 
τέτοιο φύλλο εργασίας παρατίθεται ενδεικτικά παρακάτω :

Φύλλο εργασίας 1ης ομάδας 

Παρατήρηση  έργου τέχνης με βάση το Μοντέλο στοχαστικής παρατήρησης Πέρκινς 
( Harvard) πολλαπλής νοημοσύνης και την τεχνική Artful Thinking(από το 1ο και το 2ο μοτίβο):
Έννοια κλειδί : η απεικόνιση βυζαντινών θεμάτων στη ζωγραφική του Θεοτοκόπουλου 
Γνωστικό Αντικείμενο – Μάθημα : Ιστορία Β΄ τάξης Λυκείου 
Τίτλος εξεταζόμενου θέματος : ΄΄ Πίνακες του Θεοτοκόπουλου με θεολογικό περιεχόμενο 
( 16ος αι.) ΄΄ 
Διαθεματικότητα : Ιστορία, Ιστορία Τέχνης, Έκφραση- Έκθεση, Νεοελληνική Λογοτεχνία
Θεωρητικό υπόβαθρο : Μοντέλο στοχαστικής παρατήρησης Πέρκινς 
(πανεπιστημίου Harvard) πολλαπλής νοημοσύνης
Έργο τέχνης : Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Ο διαμερισμός των ιματίων  (Εσπόλιο), 

Ελαιογραφία σε καμβά (1577-1579)

1η Φάση : Αντικειμενική παρατήρηση του έργου τέχνης (Μέγας, 2011, Ραμουτσάκη 2014) :
1) Τι βλέπετε με την πρώτη ματιά στο συγκεκριμένο έργο Τέχνης ; 
2) Τι εντοπίζετε και το λέτε αυτό ;
3) Τι νομίζετε ότι απεικονίζει ;     
4) Ποια ερωτήματα σας προκαλεί ; 
5) Γνωρίζετε κάτι σχετικό με το έργο ; Ποιες  απορίες τυχόν έχετε και τι θα θέλατε να μάθετε και 
να ερευνήσετε περισσότερο γι’ αυτό ;
6) Θεωρείτε ότι υπάρχουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στο έργο (π.χ. πρόσωπα, εκδήλωση 
συγκεκριμένων συναισθημάτων κ.λ.π.);
2η Φάση : Ανοιχτή και δημιουργική παρατήρηση του έργου τέχνης (Μέγας, 2011, Ραμουτσάκη 
2014):
1) Μπορείτε να φτιάξετε ένα σενάριο (μια πιθανή μικρή ιστορία) γι’ αυτό που βλέπετε, 
αναζητώντας και κάποιες εκπλήξεις ; Μπορεί να είναι η αρχή, η μέση ή το τέλος μιας ιστορίας.
2) Ποια συναισθήματα σας δημιουργεί η παρατήρησή του ;
3) Αναζητήστε τους συμβολισμούς και τα μηνύματα του έργου
4) Μπορείτε να αναδείξετε τα συναισθήματα των προσώπων και τον τρόπο, με τον οποίο  αυτά 
εκδηλώνονται από τον ζωγράφο ;
5) Απομονώστε 2-3 λεπτομέρειες του έργου (π.χ. βλέμμα, έκφραση του προσώπου, κίνηση του 
σώματος κ.λ.π.) και μελετήστε τις περισσότερο, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις σας αυτές.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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3η Φάση : Εις βάθος- Διεισδυτική παρατήρηση του έργου τέχνης (Μέγας, 2011, Ραμουτσάκη 
2014) :
1) Παρατηρήστε ξανά αυτό που σας εντυπωσίασε στο έργο. Με ποιο τρόπο ο καλλιτέχνης  
κατάφερε να σας εντυπωσιάσει;

2) Κάντε κάποιες νοερές αλλαγές (π.χ. καταργήστε ένα πρόσωπο). Τι επιπτώσεις θα είχε αυτή η 
αλλαγή στην ισορροπία του έργου ;
3) Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα σημαντικά σημεία του έργου και πώς τονίζονται από τον
καλλιτέχνη
4) Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που φαίνεται να καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στο χώρο ; Απαντήστε 
θετικά ή αρνητικά, αιτιολογώντας τη γνώμη σας. 
4η Φάση : ΄΄Ολιστική΄΄ παρατήρηση του έργου τέχνης (Μέγας, 2011, Ραμουτσάκη 2014) :
Παρατηρώντας το έργο τέχνης, μπορείτε :
1) να δημιουργήσετε ένα κείμενο 3 παραγράφων : στις δύο πρώτες παραγράφους θα περιγράψετε 
τον πίνακα αυτό, ενώ στην τρίτη θα συντάξετε ένα σύντομο σχόλιο για τον τρόπο, με τον οποίο  
παρουσιάζει καλλιτεχνικά το θέμα ο ζωγράφος και για την εντύπωση που σας προκαλεί το 
συγκεκριμένο έργο.
2) να δημιουργήσετε ένα κείμενο 1-2 παραγράφων, περιγράφοντας τα πρόσωπα, όπως αποδίδονται 
από το ζωγράφο.
3) να δραματοποιήσετε το σενάριο- την ιστορία που φτιάξατε, με βάση τον πίνακα ζωγραφικής 
4) να δώσετε έναν άλλο τίτλο στο συγκεκριμένο πίνακα.
(Σημείωση : Παρατηρήστε πολύ προσεκτικά το έργο τέχνης! Να παρουσιάσετε όσο το δυνατόν 
περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή του. Δείτε πόσα πρόσωπα υπάρχουν, ποιας 
περίπου ηλικίας είναι, ποια είναι η θέση, η στάση τους στο χώρο. Προσέξτε τα αντικείμενα, το 
φωτισμό, τα χρώματα που χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης και να το συσχετίσετε με τα άλλα συναφή 
έργα Τέχνης που εντοπίσατε, αναδεικνύοντας ομοιότητες και διαφορές).

Ανάλογα φύλλα εργασίας, με διαφορετικούς πίνακες, δίνει ο/η εκπαιδευτικός και στις άλλες 
ομάδες. Κάθε ομάδα, όμως, έχει τα φύλλα εργασίας και των άλλων ομάδων, ώστε τα μέλη της να 
μπορούν να μετέχουν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Την 3η και 4η ώρα, αξιοποιώντας και τις 
αρχές της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσω αισθητικής εμπειρίας, εμπλουτίζει το μαθησιακό 
περιβάλλον, σε συνδυασμό με άλλα έργα Τέχνης και μοιράζει στους μαθητές του φύλλα εργασίας
με ομάδες ειδικών, τα οποία έχει σχεδιάσει. Τέτοιες ομάδες ειδικών θα μπορούσαν να είναι :

1) Οι Θεολόγοι
2) Οι Ιστορικοί Τέχνης
3) Οι Φιλόλογοι- Λογοτέχνες
4) Οι Ιστορικοί
5) Οι Φιλόσοφοι κ.λ.π.
Ακολουθούν ενδεικτικά για τις ανάγκες της εργασίας δύο τέτοια φύλλα εργασίας:

Φύλλο εργασίας 3ης ομάδας : Οι Φιλόλογοι-Λογοτέχνες
ΑΠΟΣΤΟΛΗ : Αποστολή σας είναι, αφού ακούσετε μελοποιημένο τροπάριο από τις Ακολουθίες 
της Μεγάλης Εβδομάδας που βρίσκεται στο 1ο αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ,  και αφού
παρατηρήσετε ξανά τους πίνακες του Θεοτοκόπουλου, οι οποίοι βρίσκονται στο 2ο αρχείο στην 
επιφάνεια εργασίας του Η/Υ, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις :
1) Σε ποιο πίνακα του Θεοτοκόπουλου θα ταίριαζε περισσότερο το συγκεκριμένο χωρίο και γιατί ;
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3η Φάση : Εις βάθος- Διεισδυτική παρατήρηση του έργου τέχνης (Μέγας, 2011, Ραμουτσάκη 
2014) :
1) Παρατηρήστε ξανά αυτό που σας εντυπωσίασε στο έργο. Με ποιο τρόπο ο καλλιτέχνης  
κατάφερε να σας εντυπωσιάσει;

2) Κάντε κάποιες νοερές αλλαγές (π.χ. καταργήστε ένα πρόσωπο). Τι επιπτώσεις θα είχε αυτή η 
αλλαγή στην ισορροπία του έργου ;
3) Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα σημαντικά σημεία του έργου και πώς τονίζονται από τον
καλλιτέχνη
4) Υπάρχει κάποιο πρόσωπο που φαίνεται να καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στο χώρο ; Απαντήστε 
θετικά ή αρνητικά, αιτιολογώντας τη γνώμη σας. 
4η Φάση : ΄΄Ολιστική΄΄ παρατήρηση του έργου τέχνης (Μέγας, 2011, Ραμουτσάκη 2014) :
Παρατηρώντας το έργο τέχνης, μπορείτε :
1) να δημιουργήσετε ένα κείμενο 3 παραγράφων : στις δύο πρώτες παραγράφους θα περιγράψετε 
τον πίνακα αυτό, ενώ στην τρίτη θα συντάξετε ένα σύντομο σχόλιο για τον τρόπο, με τον οποίο  
παρουσιάζει καλλιτεχνικά το θέμα ο ζωγράφος και για την εντύπωση που σας προκαλεί το 
συγκεκριμένο έργο.
2) να δημιουργήσετε ένα κείμενο 1-2 παραγράφων, περιγράφοντας τα πρόσωπα, όπως αποδίδονται 
από το ζωγράφο.
3) να δραματοποιήσετε το σενάριο- την ιστορία που φτιάξατε, με βάση τον πίνακα ζωγραφικής 
4) να δώσετε έναν άλλο τίτλο στο συγκεκριμένο πίνακα.
(Σημείωση : Παρατηρήστε πολύ προσεκτικά το έργο τέχνης! Να παρουσιάσετε όσο το δυνατόν 
περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση την παρατήρησή του. Δείτε πόσα πρόσωπα υπάρχουν, ποιας 
περίπου ηλικίας είναι, ποια είναι η θέση, η στάση τους στο χώρο. Προσέξτε τα αντικείμενα, το 
φωτισμό, τα χρώματα που χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης και να το συσχετίσετε με τα άλλα συναφή 
έργα Τέχνης που εντοπίσατε, αναδεικνύοντας ομοιότητες και διαφορές).

Ανάλογα φύλλα εργασίας, με διαφορετικούς πίνακες, δίνει ο/η εκπαιδευτικός και στις άλλες 
ομάδες. Κάθε ομάδα, όμως, έχει τα φύλλα εργασίας και των άλλων ομάδων, ώστε τα μέλη της να 
μπορούν να μετέχουν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Την 3η και 4η ώρα, αξιοποιώντας και τις 
αρχές της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσω αισθητικής εμπειρίας, εμπλουτίζει το μαθησιακό 
περιβάλλον, σε συνδυασμό με άλλα έργα Τέχνης και μοιράζει στους μαθητές του φύλλα εργασίας
με ομάδες ειδικών, τα οποία έχει σχεδιάσει. Τέτοιες ομάδες ειδικών θα μπορούσαν να είναι :

1) Οι Θεολόγοι
2) Οι Ιστορικοί Τέχνης
3) Οι Φιλόλογοι- Λογοτέχνες
4) Οι Ιστορικοί
5) Οι Φιλόσοφοι κ.λ.π.
Ακολουθούν ενδεικτικά για τις ανάγκες της εργασίας δύο τέτοια φύλλα εργασίας:

Φύλλο εργασίας 3ης ομάδας : Οι Φιλόλογοι-Λογοτέχνες
ΑΠΟΣΤΟΛΗ : Αποστολή σας είναι, αφού ακούσετε μελοποιημένο τροπάριο από τις Ακολουθίες 
της Μεγάλης Εβδομάδας που βρίσκεται στο 1ο αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ,  και αφού
παρατηρήσετε ξανά τους πίνακες του Θεοτοκόπουλου, οι οποίοι βρίσκονται στο 2ο αρχείο στην 
επιφάνεια εργασίας του Η/Υ, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις :
1) Σε ποιο πίνακα του Θεοτοκόπουλου θα ταίριαζε περισσότερο το συγκεκριμένο χωρίο και γιατί ;

Από τα Τροπάρια της Κυριακής 
των Βαΐων και Μ. Δευτέρας 

Αντιπροσωπευτικότερος πίνακας
του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου

για το συγκεκριμένο χωρίο

…………………………………………………………………………………………………

2) Διατυπώστε με τα μέλη της ομάδας σας σε μία παράγραφο το περιεχόμενο του κειμένου αυτού 
στη Νέα Ελληνική : 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

3) Το παραπάνω Τροπάριο (αριστερή στήλη) αντιπαραβάλλει με μεταφορικό τρόπο 2 καταστάσεις. 
Ποιες είναι αυτές ; 

…………………………………………………………………………………………………………

4) Αφού μελετήσετε πολύ προσεκτικά τους πίνακες και τη φωτογραφία που ακολουθούν :
α) να παρατηρήσετε και να καταγράψετε πώς αποδίδονται τα συναισθήματα της μάνας σε κάθε 
περίπτωση, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες ως προς τον τρόπο απεικόνισης των συναισθημάτων 
αυτών. 

β) Παρατηρώντας προσεκτικά τον πίνακα του Θεοτοκόπουλου και διαβάζοντας το απόσπασμα από 
τα τροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής (2η στήλη) και το αντίστοιχο απόσπασμα από τον Επιτάφιο 
του Γ.Ρίτσου (3η στήλη), θα μπορούσατε να συντάξετε ένα ανάλογο λυρικό κείμενο για τη 
συγκεκριμένη απεικόνιση της Παναγίας, τοποθετώντας το στην 1η αριστερή στήλη, κάτω από τον 
πίνακα ;
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Δομήνικος Θεοτοκόπουλου,
Η Σταύρωσις,(1600-1607)

(Λάδι σε καμβά)

Κρητική Σχολή, Η Σταύρωσις, (1673),
Μονή Δωριών

(Αυγοτέμπερα σε ξύλο με 
προετοιμασία)

Η συγκεκριμένη φωτογραφία
προέρχεται από την εξέγερση
της Θεσσαλονίκης, το 1936.

‘’Γιέ μου, σπλάχνο των 
σπλάχνων μου, /
καρδούλα της καρδιάς μου, /
πουλάκι της φτωχής αυλής, /
ανθέ της ερημιάς μου,/
πώς κλείσαν τα ματάκια 
σου/
και δε θωρείς που κλαίω΄΄/

Γ. Ρίτσος, Επιτάφιος

Με ένα άλλο φύλλο εργασίας, μπορεί να αναδειχτεί ο καλλιτεχνικός διάλογος μεταξύ 
Θεοτοκόπουλου και άλλων καλλιτεχνών που επηρεάστηκαν από εκείνον, όπως αυτό που ενδεικτικά 
ακολουθεί : 
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Φύλλο εργασίας 5ης ομάδας : Οι Φιλόσοφοι
ΑΠΟΣΤΟΛΗ : α) Αποστολή σας είναι, αφού παρατηρήσετε πολύ προσεκτικά τους δύο ομόθεμους 
πίνακες : του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (16ος αι.), Προσωπογραφία του Χόρχε Μανουέλ 
Θεοτοκόπουλου (Προσωπογραφία ζωγράφου) και του Πάμπλο Πικάσο (1881-1973), 
Προσωπογραφία ζωγράφου, να αναγνωρίσετε τον καλλιτεχνικό διάλογο των δημιουργών ως προς 
το ίδιο θέμα, αναδεικνύοντας : 
1) την αισθητική  των πινάκων και 
2) τη διαφορετική οπτική γωνία και κοσμοθεωρία των δύο ζωγράφων, η οποία και υπαγορεύει το 
συγκεκριμένο τρόπο απεικόνισης του θέματος
3) Ποιο, κατά τη γνώμη σας, είναι το μήνυμα του δεύτερου πίνακα ;                                                   

Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (16ος αι.),                     
Προσωπογραφία του Χόρχε Μανουέλ

Θεοτοκόπουλου
(Προσωπογραφία ζωγράφου)

Πάμπλο Πικάσο (1881-1973),
Προσωπογραφία ζωγράφου

1)…………………………………………….……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Ακολουθεί άνοιγμα στην ολομέλεια και παρουσίαση των απαντήσεων.

5η διδακτική ώρα : Οι μαθητές βρίσκονται και πάλι στο εργαστήριο υπολογιστών. Παρατηρούν
πίνακες του Θεοτοκόπουλου με κοινωνικο-πολιτικά θέματα (κυρίως τα πορτρέτα) και, στη 
συνέχεια, παρακολουθούν την ταινία του Γ.Σμαραγδή, El Greco. Μετά, συμπληρώνουν ένα κοινό 
Φύλλο εργασίας, το οποίο ακολουθεί. :
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Κοινό Φύλλο εργασίας :
ΑΠΟΣΤΟΛΗ : Εστιάζοντας στην τελευταία σκηνή από την ταινία του Γ. Σμαραγδή, El Greco και 
στα τρία πορτρέτα του Δομ. Θεοτοκόπουλου, τα οποία ακολουθούν, να απαντήσετε στα παρακάτω 
ερωτήματα :
1) Πώς κρίνετε την επιχειρηματολογία των δύο κεντρικών προσώπων στην τελευταία σκηνή του 
έργου; Θεωρείτε αυτή τη σκηνή ως την πιο δυνατή της ταινίας και γιατί ;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2) Στη συγκεκριμένη σκηνή ο Θεοτοκόπουλος αναφέρεται στην ισχύ του φωτός έναντι του 
σκότους. Να επιλέξετε πίνακες του Θεοτοκόπουλου από το σχετικό αρχείο που βρίσκεται στην 
επιφάνεια εργασίας του Η/Υ, όπου το φως κυριαρχεί στο σκοτάδι, δημιουργώντας ένα σχετικό 
αρχείο με τίτλο ΄΄ το φως κυριαρχεί στο σκοτάδι ΄΄,.
3) Πότε, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει αληθινό φως στη ζωή μας ; Πότε λέμε ότι ΄΄φωτίζεται΄΄ η 
μέρα μας και η ζωή μας ; Ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται, για να κυριαρχήσει το φως και όχι το 
σκοτάδι στη ζωή μας ;
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4) α) Πώς παρουσιάζεται ο καρδινάλιος στο συγκεκριμένο πορτρέτο του Θεοτοκόπουλου και πώς 
στην ταινία του Σμαραγδή ; Με ποιες μορφολογικές επιλογές ο Θεοτοκόπουλος καταγγέλλει την 
αυθαιρεσία της εξουσίας εκείνη την εποχή (16ος αι.) στον πίνακα αυτό, προβάλλοντάς την με 
συγκεκριμένο τρόπο μέσα από το χρώμα και την έκφραση ; Ποια αίσθηση σας προκαλεί ο πίνακας 
αυτός στο σύνολό του;

β) Να συγκρίνετε το παραπάνω πορτρέτο με τις δύο επόμενα ως προς την αίσθηση/εντύπωση που 
σας προκαλούν. Αυτή η σύγκριση μπορεί να σας οδηγήσει σε πρόσθετα συμπεράσματα για τις 
προθέσεις του δημιουργού και ποια είναι αυτά ;
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

7) Να καταγράψετε συνολικά τα βασικά γνωρίσματα της ζωγραφικής του Θεοτοκόπουλου, όπως 
αυτά προέκυψαν από την όλη προσέγγιση, δίνοντας και ένα ενδεικτικό παράδειγμα γι’ αυτά. Να 
δημιουργήσετε ένα αρχείο, στο οποίο να συμπεριλάβετε το υλικό αυτό.
8) Να ζωγραφίσετε,  εμπνεόμενοι από τους πίνακες και τα θέματα του Θεοτοκόπουλου.

Με τον ίδιο τρόπο, κατά την 6η ώρα, στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας, γίνεται το 
άνοιγμα στην ολομέλεια και η παρουσίαση των απαντήσεων.
Φάση Αξιολόγησης- Αυτοαξιολόγησης 

Οι μαθητές, έχοντας αποκτήσει συνολική εικόνα του εξεταζόμενου θέματος, καλούνται να 
αξιολογήσουν και να εκτιμήσουν την αξία και τη χρησιμότητα όχι μόνο των συγκεκριμένων έργων 
Τέχνης, αλλά κι εν γένει της Τέχνης και ειδικότερα της ζωγραφικής στην καθημερινή ζωή, την 
παιδευτική της διάσταση, αλλά τις επικοινωνιακές ανάγκες που εκείνη εξυπηρετεί ΄ μπορούν να 
εκφράσουν τις εντυπώσεις τους για τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος, να αξιολογήσουν τις 
εργασίες τους, να διατυπώσουν οποιαδήποτε άλλη απορία ή παρατήρησή τους.

Εξίσου σημαντική είναι και η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης : α) κάθε μέλους της ομάδας 
χωριστά, β) της ομάδας από τα ίδια τα μέλη της και γ) του/της εκπαιδευτικού από τον/την ίδιο/-α 
στο σπίτι, σχετικά με την πορεία της διδασκαλίας, την καταλληλότητα του σχεδίου μαθήματος–
εκπαιδευτικού σεναρίου, των μεθόδων και των τεχνικών που ακολουθήθηκαν, την 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του, την αμεσότητα της επικοινωνίας του με τους μαθητές 
κ.ά. Χρήσιμη θα ήταν η γραπτή απόδοση όλων αυτών των παρατηρήσεων από τον/την 
εκπαιδευτικό στο ατομικό του/της αρχείο.
Αποτίμηση- Συμπεράσματα
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου διδασκαλίας και μάθησης είναι 
ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, παρουσιάζει, όμως, και ορισμένες δυσκολίες, όπως : α) η εξασφάλιση 
του απαιτούμενου χρόνου, β) η εξασφάλιση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (αίθουσα 
υπολογιστών, επαρκής αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους μαθητές κ.ά.), γ) το γεγονός 
ότι η αξιοποίηση της  αίθουσας υπολογιστών δεν είναι εύκολη, καθώς πραγματοποιούνται 
καθημερινά εκεί τα μαθήματα της Πληροφορικής και θα πρέπει να υπάρχει σωστή συνεννόηση με 
τον αντίστοιχο ή τους αντίστοιχους καθηγητές, 

Τα οφέλη των μαθητών, όμως, από μια τέτοια μαθησιακή διαδικασία, σίγουρα, είναι πολλά΄ 
ενδεικτικά αναφέρομε: α) την εμβάθυνση στο εξεταζόμενο θέμα μέσα από την εξέταση 
αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων σε εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον, β) τη διαθεματική 
προσέγγιση, τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των μαθητών, με τις ποικίλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, την κατά το δυνατόν ολόπλευρη αντιμετώπιση του εξεταζόμενου θέματος, την 
εφαρμογή του σε διαφορετικά γνωστικά περιβάλλοντα, γ) την ευρύτερη καλλιέργεια της 
προσωπικότητας και την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, στην οποία συμβάλλει η 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

7) Να καταγράψετε συνολικά τα βασικά γνωρίσματα της ζωγραφικής του Θεοτοκόπουλου, όπως 
αυτά προέκυψαν από την όλη προσέγγιση, δίνοντας και ένα ενδεικτικό παράδειγμα γι’ αυτά. Να 
δημιουργήσετε ένα αρχείο, στο οποίο να συμπεριλάβετε το υλικό αυτό.
8) Να ζωγραφίσετε,  εμπνεόμενοι από τους πίνακες και τα θέματα του Θεοτοκόπουλου.

Με τον ίδιο τρόπο, κατά την 6η ώρα, στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας, γίνεται το 
άνοιγμα στην ολομέλεια και η παρουσίαση των απαντήσεων.
Φάση Αξιολόγησης- Αυτοαξιολόγησης 

Οι μαθητές, έχοντας αποκτήσει συνολική εικόνα του εξεταζόμενου θέματος, καλούνται να 
αξιολογήσουν και να εκτιμήσουν την αξία και τη χρησιμότητα όχι μόνο των συγκεκριμένων έργων 
Τέχνης, αλλά κι εν γένει της Τέχνης και ειδικότερα της ζωγραφικής στην καθημερινή ζωή, την 
παιδευτική της διάσταση, αλλά τις επικοινωνιακές ανάγκες που εκείνη εξυπηρετεί ΄ μπορούν να 
εκφράσουν τις εντυπώσεις τους για τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος, να αξιολογήσουν τις 
εργασίες τους, να διατυπώσουν οποιαδήποτε άλλη απορία ή παρατήρησή τους.

Εξίσου σημαντική είναι και η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης : α) κάθε μέλους της ομάδας 
χωριστά, β) της ομάδας από τα ίδια τα μέλη της και γ) του/της εκπαιδευτικού από τον/την ίδιο/-α 
στο σπίτι, σχετικά με την πορεία της διδασκαλίας, την καταλληλότητα του σχεδίου μαθήματος–
εκπαιδευτικού σεναρίου, των μεθόδων και των τεχνικών που ακολουθήθηκαν, την 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του, την αμεσότητα της επικοινωνίας του με τους μαθητές 
κ.ά. Χρήσιμη θα ήταν η γραπτή απόδοση όλων αυτών των παρατηρήσεων από τον/την 
εκπαιδευτικό στο ατομικό του/της αρχείο.
Αποτίμηση- Συμπεράσματα
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου διδασκαλίας και μάθησης είναι 
ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, παρουσιάζει, όμως, και ορισμένες δυσκολίες, όπως : α) η εξασφάλιση 
του απαιτούμενου χρόνου, β) η εξασφάλιση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (αίθουσα 
υπολογιστών, επαρκής αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους μαθητές κ.ά.), γ) το γεγονός 
ότι η αξιοποίηση της  αίθουσας υπολογιστών δεν είναι εύκολη, καθώς πραγματοποιούνται 
καθημερινά εκεί τα μαθήματα της Πληροφορικής και θα πρέπει να υπάρχει σωστή συνεννόηση με 
τον αντίστοιχο ή τους αντίστοιχους καθηγητές, 

Τα οφέλη των μαθητών, όμως, από μια τέτοια μαθησιακή διαδικασία, σίγουρα, είναι πολλά΄ 
ενδεικτικά αναφέρομε: α) την εμβάθυνση στο εξεταζόμενο θέμα μέσα από την εξέταση 
αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων σε εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον, β) τη διαθεματική 
προσέγγιση, τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των μαθητών, με τις ποικίλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, την κατά το δυνατόν ολόπλευρη αντιμετώπιση του εξεταζόμενου θέματος, την 
εφαρμογή του σε διαφορετικά γνωστικά περιβάλλοντα, γ) την ευρύτερη καλλιέργεια της 
προσωπικότητας και την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, στην οποία συμβάλλει η 
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εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη, δ) την ενίσχυση της συνεργασίας και του αλληλοσεβασμού, κ.ά. Σε 
αυτά, εξάλλου, στοχεύει και η παρούσα εργασία, της οποίας η συμβολή ως καινοτόμου διδακτικής
πρότασης έγκειται στο συνδυασμό τριών τεχνικών παρατήρησης έργου Τέχνης. Οι τεχνικές αυτές,
συνήθως, προτείνονται μεμονωμένα στη βιβλιογραφία και όχι συνδυαστικά, όπως στο
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο έχει εφαρμοστεί σε βιωματικά εργαστήρια στην 
πράξη, με εξαιρετική απήχηση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και μπορεί να αξιοποιηθεί στη 
διδακτική πράξη και σε μελλοντικές έρευνες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της 
παρατηρητικότητας των μαθητών.

Εν κατακλείδι, η βαθιά γνώση και ο κατάλληλος συνδυασμός των μεθόδων και των 
τεχνικών διδασκαλίας από τον/την εκπαιδευτικό, ανά γνωστικό αντικείμενο, μπορούν να εγγυηθούν 
μια άκρως ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία για όλους. Με τη δημιουργική 
αξιοποίηση της Τέχνης, μέσα από το συνδυασμό τριών τεχνικών παρατήρησης έργου Τέχνης, για 
τη συγκεκριμένη διδακτική Ενότητα, οι μαθητές, με την κατάλληλη καθοδήγηση του/της 
εκπαιδευτικού, αναδεικνύουν σταδιακά τα βασικά χαρακτηριστικά και τα θέματα της ζωγραφικής 
του Θεοτοκόπουλου, αναγνωρίζουν τους πίνακές του με άνεση, εμβαθύνοντας στο έργο του, μέσα 
από διαφορετικές, κάθε φορά, δραστηριότητες. Εξοικειώνονται περισσότερο με τους μηχανισμούς
πρόσληψης και αποτίμησης έργων Τέχνης, με σημείο αναφοράς εδώ τα έργα του μεγάλου κρητικού 
ζωγράφου. Κατανοούν καλύτερα το συγκεκριμένο ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο, ενώ, παράλληλα, 
μπορούν να παράγουν και οι ίδιοι σχετικά κείμενα ή ανάλογες καλλιτεχνικές δημιουργίες. 
Σταδιακά, μπορούν να αντιληφθούν ότι η καλλιτεχνική έκφραση ως πράξη επικοινωνίας 
προϋποθέτει πομπό, δέκτη και ένα σαφές μήνυμα, που υπαγορεύεται από προθέσεις και βιώματα 
και στοχεύει, κάθε φορά, σε συγκεκριμένα επικοινωνιακά αποτελέσματα. Σιγά-σιγά, επίσης, 
κατανοούν την αξία της ζωγραφικής στην καθημερινή ζωή, τις ποικίλες συγκινήσεις που μπορεί 
εκείνη να προκαλέσει, αλλά και το πώς μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια της ανθρώπινης
προσωπικότητας.
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στην καταγραφή, ταξινόμηση και  κατηγοριοποίηση των 

ενάρξεων των ελληνικών λαϊκών παραμυθιών που έχουν διασωθεί σε γραπτή μορφή,  μελετώντας
τες σε βάθος και αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Για το σκοπό της έρευνας 
μελετήθηκε ένα δείγμα ελληνικών λαϊκών παραμυθιών από έξι συλλογές. Η έρευνα προσδιόρισε
δεκατρείς αρχικές ομάδες στερεότυπων αρχών, σύμφωνα με μια δενδροειδή ανάπτυξη και 
ομαδοποίηση, με βάση τις επιμέρους λέξεις που προοδευτικά περιέχουν. Έδειξε επίσης, ότι κάθε 
παραμύθι ξεκινά πάντα με μία ή και περισσότερες στερεότυπες αρχές, άλλες ευρύτερα 
διαδεδομένες, όπως το «μια φορά και έναν καιρό…» κι άλλες με ασήμαντη διάδοση, αλλά και με 
μία ιδιοτυπία και ανέδειξε όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λόγου των ενάρξεων των 
παραμυθιών, τα στοιχεία χώρου, χρόνου,  δρώντων προσώπων, λειτουργιών και στερεοτυπίας.

Λέξεις κλειδιά: Λαϊκό παραμύθι, Ενάρξεις, Στερεότυπες Φράσεις

1 Εισαγωγή
Το ελληνικό λαϊκό παραμύθι αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφορα πεδία εναλλακτικών μορφών 
διδασκαλίας. Στην εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
το παραμύθι  εξαιτίας της ανατρεπτικής και μη συμβατικής δομής του, είναι πολύ κοντά στη 
νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών αυτής της ηλικίας (Αναγνωστόπουλος, 1994, 
1997 Αυδίκος, 1999 Μαλαφάντης, 1996 2006 2011 Μερακλής, 1986 2012 Σαραφίδου, 2004
Μπετελχάιμ, 1995). Από τη μια το ίδιο το παραμύθι δημιουργεί μια αγαπητική εκπαιδευτική 
ατμόσφαιρα, η οποία παρασύρει αφηγητές και ακροατήριο σε κόσμους μαγικούς και από την άλλη 
προσφέρει το αφηγηματικό του ιστό στους/στις εκπαιδευτικούς της προσχολικής αλλά και της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη μεταφορά γνωστικής και πολιτισμικής ύλης στις νέες γενιές 
(Αυδίκος,1999 Τσιλιμένη, 2014).

Οι αρχές των παραμυθιών σύμφωνα με το Ζαν (1996), μας μεταφέρουν έξω από το βιωμένο 
χωροχρόνο, στον κόσμο της μαγείας, αναγγέλλοντας το «ψέμα» του παραμυθιού, τη φανταστική ιστο-
ρία του και δηλώνοντας τη ρήξη ανάμεσα στους δύο κόσμους, της πραγματικότητας και της 
φαντασίας. Αναφορικά με τις ενάρξεις των ελληνικών παραμυθιών, η Μπελμόν (στο Μερακλής,
2002:24) υποστηρίζει, ότι οι «έχουν μια κωμική χροιά, δηλώνουν δηλαδή, την είσοδο στον κόσμο 
του φανταστικού μ’ ένα είδος, θα έλεγε κανείς, αυτοειρωνείας, σαν ο αφηγητής να μη θέλει να 
απογειώσει ολότελα το ακροατήριο του, σαν να του μισοκλείνει το μάτι σχετικά μ’ αυτά που θ’
ακούσει, τα πλασμένα από αλήθειες και ψέματα».

Μελετώντας κανείς την παράδοση των ελληνικών λαϊκών παραμυθιών  βρίσκεται μπροστά σε 
μια ασυνήθιστα μεγάλη ποικιλία ενάρξεων (προλογίσματα, περιπαίγματα, χαριεντίσματα,
παράλογα και ευτράπελα του αφηγητή με το ακροατήριο). Οι φράσεις αυτές αποτελούν βασικά 
λειτουργικά και υφολογικά στοιχεία της νεοελληνικής λαϊκής αφήγησης. Ο Dawkins (1950:9-10), 
τονίζει τη σημασία των τυπικών φράσεων που χρησιμοποιούνται στα παραμύθια ως εναρκτήριες,
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στην τεχνική και το ύφος του ελληνικού παραμυθιού. Θεωρεί, ότι τα τυπικά αυτά στοιχεία 
προσδίδουν ένα ιδιαίτερο ύφος στα παραμύθια, καθώς βρίσκονται μεταξύ λογικής και άλογης 
έκφρασης, μεταξύ ευτράπελου και μη ευτράπελου λόγου και λειτουργούν, ως «δείχτες της 
παραμυθικής διήγησης», ανοίγουν δηλαδή, το χρόνο του μύθου.

2 H έρευνα
Η παρούσα μελέτη  επικεντρώθηκε στην καταγραφή, ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των 

ενάρξεων των ελληνικών λαϊκών παραμυθιών που έχουν διασωθεί σε γραπτή μορφή, μελετώντας 
σε βάθος και αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η  έρευνα στηρίχθηκε στη μέθοδο 
της αφηγηματολογίας κατά το Genette και στην ανάλυση περιεχομένου.  Παράλληλα, λήφθηκαν 
υπόψη οι εργασίες του Propp(1928), για τη μορφή του μαγικού παραμυθιού.

Για τον σκοπό της έρευνας μελετήθηκε ένα δείγμα ελληνικών λαϊκών παραμυθιών (287 
παραμύθια) από έξι (6) συλλογές που  Γ. Μέγα, του Δ. Λουκάτου, του Γ. Ιωάννου, της Χρ.
Χατζητάκη-Καψωμένου, και της Ά. Αγγελοπούλου.

Μέσα από το υλικό της έρευνας προσδιορίστηκαν δεκατρείς (13) αρχικές ομάδες 
στερεότυπων αρχών, με βάση τις επιμέρους λέξεις που προοδευτικά περιέχουν. Η έρευνα έδειξε, 
ότι κάθε παραμύθι ξεκινά πάντα με μία ή και περισσότερες στερεότυπες αρχές, με άλλες ευρύτερα 
διαδεδομένες, όπως το «μια φορά και έναν καιρό…» κι άλλες με ασήμαντη διάδοση, αλλά 
ταυτόχρονα και με μια ιδιοτυπία, όπως η έναρξη με τη λέξη «μια…» και οι παραλλαγές της, 1.2. Η 
έναρξη με τη λέξη, «ήτανε…» και οι παραλλαγές της, 1.3. Η έναρξη με την λέξη 
«(έναν)…καιρό….», 1.4. Η έναρξη με τον χαιρετισμό «καλησπέρα…», 1.5. Η έναρξη με τη 
«….κλωστή δεμένη …», 1.6. Οι λιγότερο διαδεδομένες ενάρξεις. Τέλος, ανέδειξε όλα τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του λόγου των αρχών των παραμυθιών, όπως τα στοιχεία χώρου, χρόνου,  
δρώντων προσώπων και στερεοτυπίας.

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, ορίστηκε το τμήμα που χαρακτηρίστηκε ως αρχή για κάθε παραμύθι 
και τα κριτήρια επιλογής της κατηγοριοποίησης του. Σχετικά με την καταγραφή, καταγράφηκαν 
μόνο οι αρχές από κάθε παραμύθι, έως το σημείο δηλαδή, που ξεκινούσε η πλοκή και δεν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μορφολογικά ή περισσότερο τυπικά γνωρίσματα. Στη συνέχεια, 
μελετήθηκε η εναρκτήρια φράση των παραμυθιών που αποτελούν τμήματα των αρχών του και
ορίστηκαν οι φράσεις αυτές με μια δεντροειδή μορφή. Έτσι, ορίστηκε ως εναρκτήρια φράση του 
παραμυθιού, η φράση από την πρώτη λέξη του παραμυθιού μέχρι την αποκάλυψη ενός τουλάχιστον 
ήρωα, όπως, στην Αρχή «Μια φορά κι έναν καιρό ήτανε δυο αδέρφια» η Εναρκτήρια Φράση
ανήκει στην κατηγορία αυτή, είναι επιμέρους κατηγορία της γενικότερης: Μια φορά κ' έναν καιρό 
ήταν ... αδέρφια... (2,52% του δείγματος) < : Μια φορά/βολά κ'/τσ' έναν (γ)καιρό ... ήταν(ε) 
/ήτουνα/ήνταν/ήτονε...(32,39%) < : Μια φορά/βολά κ'/τσ' έναν (γ)καιρό  ... (35,53%) <  : Μια 
φορά/ βολά  ...(56,29%) < Μια .... (58,81%).

Η έρευνα έδειξε, ότι οι ενάρξεις των παραμυθιών έχουν χρόνο και χώρο ιδιαίτερου 
καθορισμού,  παρουσιάζουν επίσης, ιδιαίτερη μορφολογία δρώντων και δευτερευόντων προσώπων. 
Εκεί όμως που παρατηρείται το κατεξοχήν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κάθε αρχής είναι η 
στερεότυπη έναρξη. Κάθε ελληνικό λαϊκό παραμύθι, όπως προκύπτει από τη μελέτη του 
ερευνητικού υλικού, ξεκινά πάντα με μια ή και περισσότερες στερεότυπες αρχές. Για τους μύθους 
και τις λαϊκές ιστορίες (παροιμιακές και ευτράπελες), δεν υπάρχει τίποτε το ξεχωριστό, εκτός από 
το κλασικό «μια φορά» ή «ήτανε μια φορά». Στα παραμύθια όμως, πριν από το «μια φορά κι έναν 
καιρό» της αρχής, μπαίνει πρώτο ένα ρυθμικό σκηνοθετικό τραγουδάκι, που δίνει και την 
ατμόσφαιρα της ώρας και του χώρου των αφηγήσεων. Το τραγουδάκι αυτό γίνεται μεγαλύτερο και 
καταπιάνεται συχνά με αστείες ιστοριούλες, που λες και διακωμωδούνε τις μεγάλες που θ’ 
ακολουθήσουν (Λουκάτος, 1978).
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3 Συμπεράσματα

3.1 Η έναρξη με τη λέξη «μια…» και οι παραλλαγές της
Πάνω από τα μισά παραμύθια του υλικού της έρευνας (Πίνακας, 1:8), ξεκινούν με το αόριστο 

άρθρο «μια…» και ακολουθεί μια σειρά παραλλαγών που διαφοροποιείται, ως προς στη συχνότητα 
εμφάνισης. Η κυριότερη παραλλαγή στερεότυπης αρχής που βρέθηκε ήταν η φράση «μια 
φορά/βολά …». Ουσιαστικά, παρουσιάζεται σχεδόν απόλυτη η σύνδεση της λέξης «μια…» με τη
λέξη «…φορά…» αλλά, δεν είναι η μόνη. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις της εναρκτήριας φράσης 
«μια μέρα…» και «μια μάνα/μητέρα…». Μετά την φράση «μια φορά/βολά….» ακολουθεί είτε απ’ 
ευθείας το ρήμα «ήτανε…» είτε η πολύ γνωστή φράση «… κι έναν καιρό ήτανε…» αλλά και 
μικρότερες ποσοτικά υποπεριπτώσεις. Αυτές είναι το «μια φορά συνάχθηκαν…», «μια φορά ο 
λύκος…», «μια φορά ένας/μία…», «μια φορά/βολά είχε…». Οι φράσεις αυτές εισάγουν όλες τον 
αόριστο χρόνο του παραμυθιού, αλλά και την προσπάθεια του αφηγητή να πείσει το κοινό του στη 
δική του αλήθεια, την αλήθεια του παραμυθιού. Ο αφηγητής  προσπαθεί να πείσει, ότι αυτό που 
λέει πράγματι ήτανε, έγινε, υπήρξε. Κάθε φορά όμως, η στερεοτυπία αλλάζει ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες του τόπου, τα γλωσσικά ιδιώματα, την προσωπική του βιασύνη να μπει στο μύθο, 
στην κυρίως ιστορία και την υποσυνείδητη του προσπάθεια έμφασης και τονισμού άλλοτε στο 
«υπήρξε» κι άλλοτε στο «μια φορά».  

Η φράση  «μια φορά…» ή  «μια βολά  ...» συναντιέται πολύ συχνά, στα περισσότερα από τα 
μισά παραμύθια του υλικού (Πίνακας, 1.:8), ενώ η υποκατηγορία της «Μια φορά/ βολά ήταν ...» 
εμφανίζεται με μικρότερη συχνότητα. Η φράση «Μια φορά ήταν…» συνοδεύεται από πλήθος 
υποκειμένων, όπως ένας ψαράς, ένας αδελφός, δυο αδέλφια, ένας βασιλιάς, ένας φτωχός άνθρωπος 
και άλλα με πιο διαδεδομένη την αρχή «Μια φορά ήταν ένας βασιλιάς…» κ.ά.

Η επόμενη παραλλαγή «μια φορά κι έναν καιρό…» είναι η συχνότερη και θυμίζει τη 
μυθολογική εποχή που αποτελεί τμήμα των παραδόσεων σ’ όλο τον κόσμο (Cooper, 1983).
Εμφανίζεται στις ενάρξεις στο ένα τρίτο των παραμυθιών του δείγματος. Οι δυο λέξεις της 
στερεότυπης και πολυπληθέστερης αρχής που περιλαμβάνονται, ο «καιρός» και η «φορά»,
σηματοδοτούν το «κάποτε», ενώ η λέξη «φορά» εδώ δηλώνει τη χρονική στιγμή, αυτό που έφερε ή 
μετέφερε ο χρόνος. Το «μια» είναι καθοριστικό της μοναδικότητας και αόριστο ταυτόχρονα, 
οριοθετεί το μοναδικό και ασυνήθιστο γεγονός που περιγράφεται και συνέβη μια κρίσιμη, αλλά 
άγνωστη στιγμή στο χρονικό στερέωμα. 

Επίσης, μεγάλη ποικιλία προσώπων συνοδεύουν τη στερεότυπη έναρξη με τα πιο 
διαδεδομένα  το βασιλιά  «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς …», το γέρο και τη γριά  
«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας γέρος…» και «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια γριά…». Το 
ρήμα είναι συνήθως το «ήτανε» και σπανιότερα το «ζούσε» και το «είχε». Επίσης, άλλες 
εναρκτήριες φράσεις είναι το «μια φορά κι έναν καιρό κι ένα παλιοζαμάνι που κάνανε οι Τούρκοι 
Ραμαζάνι σ' ένα τρονπιό καζάνι...», «μια φορά κι έναν καιρό ας ήταν ένας βασιλιάς ...»(Cooper,
1983:114) εμπλουτισμένο σε κάποια παραμύθια με διασκεδαστικά  έμμετρα τραγουδάκια, όπως 
στο παραμύθι, Το Φίδι.

         «Μια φορά κ’ έναν καιρό
ήταν ένας βασιλιάς
φόργειε τσόχινο βρακί
σήκου να σ’ το πω απ’ την αρχή.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς κ’ είχε τρεις κόρες...
Η τάση του αφηγητή να επιλέγει να τονίσει το «μια φορά» ή το «ήτανε» βάζοντάς το πρώτο 

δηλώνει και τη διάθεσή του να δώσει έμφαση στον αόριστο χρόνο και στο πιστευτό της αφήγησής του.

3.2 Η έναρξη με την λέξη «ήτανε…» και οι παραλλαγές της
Συχνά, τα παραμύθια ξεκινούν με το ρήμα «Ήταν(ε)…». Όμοια, παρατηρεί ο Ζαν (1996: 126-

127,188), πως συχνά ένα παραμύθι αρχίζει χωρίς καμιά άλλη χρονική αναφορά πέρα από το χρόνο 
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Εμφανίζεται στις ενάρξεις στο ένα τρίτο των παραμυθιών του δείγματος. Οι δυο λέξεις της 
στερεότυπης και πολυπληθέστερης αρχής που περιλαμβάνονται, ο «καιρός» και η «φορά»,
σηματοδοτούν το «κάποτε», ενώ η λέξη «φορά» εδώ δηλώνει τη χρονική στιγμή, αυτό που έφερε ή 
μετέφερε ο χρόνος. Το «μια» είναι καθοριστικό της μοναδικότητας και αόριστο ταυτόχρονα, 
οριοθετεί το μοναδικό και ασυνήθιστο γεγονός που περιγράφεται και συνέβη μια κρίσιμη, αλλά 
άγνωστη στιγμή στο χρονικό στερέωμα. 

Επίσης, μεγάλη ποικιλία προσώπων συνοδεύουν τη στερεότυπη έναρξη με τα πιο 
διαδεδομένα  το βασιλιά  «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς …», το γέρο και τη γριά  
«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας γέρος…» και «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια γριά…». Το 
ρήμα είναι συνήθως το «ήτανε» και σπανιότερα το «ζούσε» και το «είχε». Επίσης, άλλες 
εναρκτήριες φράσεις είναι το «μια φορά κι έναν καιρό κι ένα παλιοζαμάνι που κάνανε οι Τούρκοι 
Ραμαζάνι σ' ένα τρονπιό καζάνι...», «μια φορά κι έναν καιρό ας ήταν ένας βασιλιάς ...»(Cooper,
1983:114) εμπλουτισμένο σε κάποια παραμύθια με διασκεδαστικά  έμμετρα τραγουδάκια, όπως 
στο παραμύθι, Το Φίδι.

         «Μια φορά κ’ έναν καιρό
ήταν ένας βασιλιάς
φόργειε τσόχινο βρακί
σήκου να σ’ το πω απ’ την αρχή.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς κ’ είχε τρεις κόρες...
Η τάση του αφηγητή να επιλέγει να τονίσει το «μια φορά» ή το «ήτανε» βάζοντάς το πρώτο 

δηλώνει και τη διάθεσή του να δώσει έμφαση στον αόριστο χρόνο και στο πιστευτό της αφήγησής του.

3.2 Η έναρξη με την λέξη «ήτανε…» και οι παραλλαγές της
Συχνά, τα παραμύθια ξεκινούν με το ρήμα «Ήταν(ε)…». Όμοια, παρατηρεί ο Ζαν (1996: 126-

127,188), πως συχνά ένα παραμύθι αρχίζει χωρίς καμιά άλλη χρονική αναφορά πέρα από το χρόνο 
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του πρώτου ρήματος (στον παρατατικό),   το οποίο ανάγει την ιστορία του παραμυθιού «στο πα-
ρελθόν»  και την τοποθετεί «πίσω στο χρόνο». Λιγότερο συχνά, εμφανίζονται αρχές σε συνδυασμό 
με την προηγούμενη κατηγορία όπως το «Ήτανε μια φορά και έναν καιρό …» και όσο προστίθεται 
ένα υποκείμενο η συχνότητα εμφάνισης της εναρκτήριας φράσης ελαττώνεται. Σπάνια επίσης, είναι 
η διάδοση της φράσης «Ήτανε-δεν ήτανε…» ή «Ήταν και δεν ήτανε…», με την οποία ο αφηγητής 
σκόπιμα ενσπείρει αμφιβολίες για το αληθές του κόσμου των παραμυθιών και επιδιώκει να 
παρασύρει τους ακροατές στο μαγικό τους κόσμο. Οι λογότυποι αυτοί των αρχών υποδηλώνουν 
την τοποθέτηση των δρώμενων των παραμυθιών ταυτόχρονα στο φανταστικό, αλλά και στον 
πραγματικό κόσμο (Χατζητάκη -Καψωμένου 2002:122). Ο Ζαν (1996:49) υποστηρίζει, πως «η 
δύναμη των παραμυθιών για τα παιδιά, τους εφήβους και τους σημερινούς ανθρώπους εδράζεται εν 
μέρει στο γεγονός, ότι δομούν σε φανταστικό επίπεδο, προβάλλοντας στο μέλλον, με επανάληψη ή 
επανεμφάνιση, «σκηνές» ή μάλλον σενάρια υπαρξιακά.»

Ήταν και δεν ήταν! Ήταν μια μάνα που δεν έκανε παιδιά και παρακαλούσε τον Ήλιο να της 
δώκει ένα παιδί κι έλεγε:» Ήλιε μ’ και κυρ’ Ήλιε μ’, δος μου ένα παιδί κι ας είναι και κοπέλα»... (Η 
Λιοτήρω)
Η έναρξη «ήτανε…» χάνεται μέσα στον τονισμό προσώπων, δραστηριοτήτων, γεγονότων, 

εγκαταλείπεται, σχεδόν ξεφορτώνεται, στην πρώτη - πρώτη αρχή, ώστε να ξεχαστεί. Τελειώνοντας,
το αράδιασμα των συνθετικών του παραμυθιού φωτίζοντας την σύνθεση και έχοντας την προσμονή 
της συνέχειας, το κοινό εισέρχεται στον μαγικό κόσμο και η δήλωση, ότι όλα αυτά «ήτανε» έχουν 
λίγη αξία. Μπορεί και να μην ήτανε, όμως τι έγινε μετά…;

3.3 Η έναρξη με την λέξη «(έναν)…καιρό….»
Σπάνια, εμφανίζονται στα παραμύθια οι φράσεις «Ένας/Έναν…», «Έναν καιρόν…», «Έναν 

καιρό και ένα ζαμάνι…», «Εκείνον τον καιρό/την εποχή…» (Dawkins, 1950:.IX) ή το 
χαρακτηριστικό εισαγωγικό ποίημα στις αρχές των ελληνικών λαϊκών παραμυθιών, που
προσδιορίζει με αστείο τρόπο το χρόνος της  αφήγησης του παραμυθιού (Χατζητάκη –Καψωμένου,
2002:157  Κανατσούλη, 1996:186). Τα παραμύθια αυτά έχουν προσδιορισμένο χρόνο μόνο από 
ένα στοιχείο, το στοιχείο της συγκεκριμένης πλοκής. Ο χρόνος του παραμυθιού δεν προσδιορίζεται 
από τον ιστορικό χρόνο και ημερολογιακό χρόνο, αλλά προσδιορίζεται από το ίδιο το γεγονός του 
παραμυθιού. Ο αφηγητής κλείνει πονηρά το μάτι στο κοινό του ζητώντας να προσδιορίσει εκείνο 
το χρόνο μέσα από τα στοιχεία που θα ακούσει. Χωρίς το κοινό να έχει συνειδητοποιήσει το πότε, 
το ασυνείδητο έχει προσδιορισμένο χρόνο για την εποχή των δράκων, των μαγισσών, των 
ανδρειωμένων πριγκίπων, μέσα στο πυκνό δάσος ή των φτωχών γερόντων που ζούσαν στο ξύλινο 
σπιτάκι. Η παραμυθική εποχή είναι η εποχή που τα ίδια τα στοιχεία της προσδιορίζουν. Οι 
αφηγητές αισθάνονται αρκετά συχνά την ανάγκη να «καθορίσουν το χρόνο» με μια σειρά ειδήσεων-
μας λέει ο Ζαν (1996:189), που τις πιο πολλές φορές είναι και οι ίδιες «μυθώδεις». 

Άλλοτε πάλι, ο καιρός του παραμυθιού με τα στοιχεία του χρόνου του γίνονται αινιγματικά. 
Το κοινό καλείται μέσα από το χιούμορ του αφηγητή να σκεφτεί κάνοντας πολύπλοκους 
υπολογισμούς που δεν είναι διατεθειμένο φυσικά, να κάνει, οπότε αυτόματα εγκαταλείπει την 
λογική επεξεργασία και υποκλίνεται στο μαγικό, στο άγνωστο, στην έκπληξη, στο ά-λογο, 
αφήνεται στα χέρια του παραμυθά (Χατζητάκη –Καψωμένου, 2002:152):

«Έναν καιρό κι ένα ζαμάν' 
είχαν Τούρκοι Ραμαζάν'
οι Οβριγοί Μπαργιάμ' 
κι οι Ρωμιοί Πάσκα. ...»

3.4 Η έναρξη με τον χαιρετισμό «καλησπέρα…»
Χαρακτηριστική χαιρετιστήρια έναρξη των ελληνικών λαϊκών παραμυθιών, από τις πιο 

συνηθισμένες, είναι η φράση  «....καλησπέρα της αφεντιάς σας./...καλησπέρα ...». Η φράση αυτή 



631

του πρώτου ρήματος (στον παρατατικό),   το οποίο ανάγει την ιστορία του παραμυθιού «στο πα-
ρελθόν»  και την τοποθετεί «πίσω στο χρόνο». Λιγότερο συχνά, εμφανίζονται αρχές σε συνδυασμό 
με την προηγούμενη κατηγορία όπως το «Ήτανε μια φορά και έναν καιρό …» και όσο προστίθεται 
ένα υποκείμενο η συχνότητα εμφάνισης της εναρκτήριας φράσης ελαττώνεται. Σπάνια επίσης, είναι 
η διάδοση της φράσης «Ήτανε-δεν ήτανε…» ή «Ήταν και δεν ήτανε…», με την οποία ο αφηγητής 
σκόπιμα ενσπείρει αμφιβολίες για το αληθές του κόσμου των παραμυθιών και επιδιώκει να 
παρασύρει τους ακροατές στο μαγικό τους κόσμο. Οι λογότυποι αυτοί των αρχών υποδηλώνουν 
την τοποθέτηση των δρώμενων των παραμυθιών ταυτόχρονα στο φανταστικό, αλλά και στον 
πραγματικό κόσμο (Χατζητάκη -Καψωμένου 2002:122). Ο Ζαν (1996:49) υποστηρίζει, πως «η 
δύναμη των παραμυθιών για τα παιδιά, τους εφήβους και τους σημερινούς ανθρώπους εδράζεται εν 
μέρει στο γεγονός, ότι δομούν σε φανταστικό επίπεδο, προβάλλοντας στο μέλλον, με επανάληψη ή 
επανεμφάνιση, «σκηνές» ή μάλλον σενάρια υπαρξιακά.»

Ήταν και δεν ήταν! Ήταν μια μάνα που δεν έκανε παιδιά και παρακαλούσε τον Ήλιο να της 
δώκει ένα παιδί κι έλεγε:» Ήλιε μ’ και κυρ’ Ήλιε μ’, δος μου ένα παιδί κι ας είναι και κοπέλα»... (Η 
Λιοτήρω)
Η έναρξη «ήτανε…» χάνεται μέσα στον τονισμό προσώπων, δραστηριοτήτων, γεγονότων, 

εγκαταλείπεται, σχεδόν ξεφορτώνεται, στην πρώτη - πρώτη αρχή, ώστε να ξεχαστεί. Τελειώνοντας,
το αράδιασμα των συνθετικών του παραμυθιού φωτίζοντας την σύνθεση και έχοντας την προσμονή 
της συνέχειας, το κοινό εισέρχεται στον μαγικό κόσμο και η δήλωση, ότι όλα αυτά «ήτανε» έχουν 
λίγη αξία. Μπορεί και να μην ήτανε, όμως τι έγινε μετά…;

3.3 Η έναρξη με την λέξη «(έναν)…καιρό….»
Σπάνια, εμφανίζονται στα παραμύθια οι φράσεις «Ένας/Έναν…», «Έναν καιρόν…», «Έναν 

καιρό και ένα ζαμάνι…», «Εκείνον τον καιρό/την εποχή…» (Dawkins, 1950:.IX) ή το 
χαρακτηριστικό εισαγωγικό ποίημα στις αρχές των ελληνικών λαϊκών παραμυθιών, που
προσδιορίζει με αστείο τρόπο το χρόνος της  αφήγησης του παραμυθιού (Χατζητάκη –Καψωμένου,
2002:157  Κανατσούλη, 1996:186). Τα παραμύθια αυτά έχουν προσδιορισμένο χρόνο μόνο από 
ένα στοιχείο, το στοιχείο της συγκεκριμένης πλοκής. Ο χρόνος του παραμυθιού δεν προσδιορίζεται 
από τον ιστορικό χρόνο και ημερολογιακό χρόνο, αλλά προσδιορίζεται από το ίδιο το γεγονός του 
παραμυθιού. Ο αφηγητής κλείνει πονηρά το μάτι στο κοινό του ζητώντας να προσδιορίσει εκείνο 
το χρόνο μέσα από τα στοιχεία που θα ακούσει. Χωρίς το κοινό να έχει συνειδητοποιήσει το πότε, 
το ασυνείδητο έχει προσδιορισμένο χρόνο για την εποχή των δράκων, των μαγισσών, των 
ανδρειωμένων πριγκίπων, μέσα στο πυκνό δάσος ή των φτωχών γερόντων που ζούσαν στο ξύλινο 
σπιτάκι. Η παραμυθική εποχή είναι η εποχή που τα ίδια τα στοιχεία της προσδιορίζουν. Οι 
αφηγητές αισθάνονται αρκετά συχνά την ανάγκη να «καθορίσουν το χρόνο» με μια σειρά ειδήσεων-
μας λέει ο Ζαν (1996:189), που τις πιο πολλές φορές είναι και οι ίδιες «μυθώδεις». 

Άλλοτε πάλι, ο καιρός του παραμυθιού με τα στοιχεία του χρόνου του γίνονται αινιγματικά. 
Το κοινό καλείται μέσα από το χιούμορ του αφηγητή να σκεφτεί κάνοντας πολύπλοκους 
υπολογισμούς που δεν είναι διατεθειμένο φυσικά, να κάνει, οπότε αυτόματα εγκαταλείπει την 
λογική επεξεργασία και υποκλίνεται στο μαγικό, στο άγνωστο, στην έκπληξη, στο ά-λογο, 
αφήνεται στα χέρια του παραμυθά (Χατζητάκη –Καψωμένου, 2002:152):

«Έναν καιρό κι ένα ζαμάν' 
είχαν Τούρκοι Ραμαζάν'
οι Οβριγοί Μπαργιάμ' 
κι οι Ρωμιοί Πάσκα. ...»

3.4 Η έναρξη με τον χαιρετισμό «καλησπέρα…»
Χαρακτηριστική χαιρετιστήρια έναρξη των ελληνικών λαϊκών παραμυθιών, από τις πιο 

συνηθισμένες, είναι η φράση  «....καλησπέρα της αφεντιάς σας./...καλησπέρα ...». Η φράση αυτή 

κάνει αισθητή την παρουσία του αναμεταδότη αφηγητή (Ζαν,1996:27), είναι ένα τυπικό αρχής, 
ορίζει την έναρξη του χρόνου του μύθου και δίνει το σύνθημα για την αποδέσμευση του 
ακροατηρίου από τον πραγματικό χρόνο της ώρας της αφήγησης. Ο λαός δεν συνήθιζε να λέει 
παραμύθια το πρωί, αλλά το απόγευμα ή το βράδυ, στο βραδινό φαγητό, στις απογευματινές 
γυναικείες συντροφιές ή γύρω από τη φωτιά. Η στερεότυπη αυτή έναρξη εμφανίζεται σπανιότερα 
στα παραμύθια του δείγματος και σε αρκετές περιπτώσεις τη βρίσκουμε να συνδυάζεται με άλλες 
στερεότυπες ενάρξεις, δύο, τρεις ή και τέσσερις  επιλογές, όπως στο παραμύθι που ακολουθεί. 

Έναν καιρό κι ένα ζαμάν’ 
είχαν Τούρκοι Ραμαζάν’, 
οι Οβριγοί Μπαργιάμ’ 
κι οι Ρωμιοί Πάσκα.
Πράσινη κλωστή κλωσμέν’, 
στην ανέμ’ ντυλιμέν’. 
Πάτα, κλότσα την ανέμ’ 
να γυρίζ’ όπως θέλ’,
και καθόλ’ μη σε μέλ’.
Αρχή τι παραμυθιού μας. 
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσ’τε, 
και πολύ να μην αργήσ’τε.
Μια βολά κι έναν καιρό ήνταν ένας βασιλές και μια βασίλισσα και είχαν τρεις γιους.
(Το Γραμματισμένο βασιλόπουλο)

3.5 Η έναρξη με τη «….κλωστή δεμένη …»
Ο αφηγητής, απαραίτητο στοιχείο των λαϊκών παραμυθιών, καθόσον πρόκειται για λόγο 

προφορικό, κάνει αισθητή την παρουσία του κυρίως στις ενάρξεις, ενώ φροντίζει να κρατά αμείωτο 
το ενδιαφέρον των ακροατών και σε διάφορα σημεία στη μέση της αφήγησης (Ζαν,1996:27). Ο 
Λουκάτος (1978:42) παρατηρεί εύστοχα, πως «οι εισαγωγές στα ελληνικά παραμύθια είναι οι 
πιο ελεύθεροι χώροι, όπου κινείται ο παραμυθάς, κι όπου το κείμενο παίρνει το πιο ζωηρό χρώμα του
τόπου του. Τίποτε ακόμα δεν υποχρεώνει τον αφηγητή ν’ ακολουθήσει τον χαραγμένο από το θέμα 
δρόμο της αφήγησης. Κινείται λοιπόν, μέσα σ’ αυτήν ελεύθερος και παρακαλεστός, παίρνοντας 
θέματα του χωριού και των συχωριανών του, κάνοντας παρεκβάσεις ή παραλληλισμούς, 
παίζοντας με το ακροατήριο του, ώσπου να’ ρθει η ώρα να δεθεί πια κι ο ίδιος με την πλοκή. Ακριβώς 
μέσα στο λίγο αυτό διάστημα της εισαγωγής μπορούμε να συλλάβουμε τα τοπικά στοιχεία της 
παραλλαγής, με πολλές συχνά, ενδείξεις για τη ζωή, την εποχή, και τον πολιτισμό των ανθρώπων 
της.»

Τέτοιο παράδειγμα, αποτελεί η έμμετρη  λογοτυπική ενάρξη, ένα από τα δύο επίσης, πιο 
συνηθισμένα προλογίσματα των ελληνικών λαϊκών αφηγητών, η οποία εμφανίζεται μόνη της ή σε 
συνδυασμό με άλλες.

Κόκκινη κλωστή βαμμένη/κλωσμένη,
στην ανέμη τυλιγμένη,
δώσ' της κλότσο/μπάτσο να γυρίσει,
παραμύθι ν' αρχινήσει
και την καλή μας συντροφιά
να την καλησπερίσει.
Αρχή του παραμυθιού. Καλησπέρα της αφεντιάς σας.

Στο δείγμα των παραμυθιών που εξετάζουμε το γνώριμο αυτό ποιηματάκι, με τις παραλλαγές του, 
«κόκκινη /πράσινη κλωστή κλωσμένη /δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη/κρεμασμένη....» εμφανίζεται με 
μικρή συχνότητα. Πάντα συνοδεύεται από άλλες στερεότυπες ενάρξεις, όπως, το «Αρχή του 
παραμυθιού. Καλησπέρα της αφεντιάς σας…», «Μια φορά και έναν καιρό…» ή «Μια φορά…».
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3.6 Οι λιγότερο διαδεδομένες ενάρξεις
Σπάνια, εμφανίζεται στο υλικό της έρευνας η στερεότυπη εναρκτήρια φράση με τις 

παραλλαγές της «Στα πρώτα και τα παλιά τα χρόνια όλα τα ζώα...», « Τα παλιά εκείνα χρόνια ...», 
«Στα πρώτα τα ζαμάνια και στα αργυρά τα χρόνια...» ή «Στα παλιά τα χρόνια ήταν...», για να 
τοποθετήσει την αφήγηση σε «άλλη εποχή», σε ένα απροσδιόριστο μακρινό παρελθόν.

Με ασήμαντη συχνότητα εμφανίζονται οι ενάρξεις των παραμυθιών, όπως οι «Εκείνη την 
εποχή ήταν  ...», με τις παραλλαγές  «Εκείνο τον καιρό/ Τον καιρό εκείνο .../»,  «Πάει καιρός ...», 
«Εκείνο τον καιρό, ήταν κι αν ήταν/ήτον…» «Εκείνο τον καιρό, ήθελε να 'χη ...», «Τον τζαιρόν της 
αρτοσιάς... /Το καιρό ...», «Πάει, πάει καιρός, ήταν ...». Οι φράσεις αυτές σύμφωνα με τον Cooper
(1983:113), «μεταφέρουν την ιστορία σε μια χρονική εποχή και σε μια κατάσταση, όπου τα 
γεγονότα δεν ελέγχονται πια, από το φυσιολογικό κι έτσι τα συνηθισμένα πρότυπα εξαφανίζονται 
ή χάνουν την αξία τους. Τα φερσίματα αντικαθίστανται από άλλα ή αλλάζουν μεταξύ τους. Τα 
πάντα είναι πιθανά πέρα από τα σύνορα του χώρου και του χρόνου. Ελεύθερη από τον χρόνο, η 
ιστορία μπορεί να συμβεί οπουδήποτε μέσα στο Αιώνιο Τώρα».

Άλλοτε, τη θέση των εναρκτήριων φράσεων καταλαμβάνουν αστεία, παράλογα, έμμετρα,
δίστιχα τραγουδάκια, προσαγορεύσεις και χαριεντισμοί του αφηγητή με το ακροατήριο του, για να 
το προδιαθέσει ευχάριστα (Ο Τριαντάμπελος, Ο Τσιγκούνης παπάς).

Παραμύθι μυθιακό
κάτσε, γιέ μου, να στο πω.

Μια φορά ήταν ένας τσαγγάρης πολύ φτωχός…
Παραμύθι μύθαρος, 

Η κοιλιά σας, πίθαρος!…
        Μια φορά  κι’ έναν καιρό ήταν ένας παπάς και μια παπαδιά, κι’ είχανε ένα γιο.

Η χρήση τέτοιων εισαγωγών που προηγούνται της αρχής είναι σύμφυτες με τον αμφίσημο 
χαρακτήρα των παραμυθιών, όπου τα όρια  της φαντασίας και της πραγματικότητας είναι 
συγκεχυμένα, όπου όλα είναι πιθανά να συμβούν, τα παράξενα, τα παράλογα, τα εξωπραγματικά  
να ειπωθούν απερίγραπτα ψέματα και υπερβολές (Κανατσούλη, 1996:186-7) και οδηγούν την 
αφήγηση από τον ευτράπελο στον μη ευτράπελο και από το λογικό στον άλογο λόγο, από την 
πραγματικότητα στην παιγνιώδη αναπαράστασή της, στα πλαίσια της επικοινωνίας του αφηγητή 
με το ακροατήριο του. Η Χατζητάκη-Καψωμένου παρατηρεί (2002:157), πως η δημιουργία 
ευτράπελου λόγου στα έργα της προφορικής λαϊκής λογοτεχνίας, αποβλέπουν στο να 
προκαλέσουν αίσθημα ευχαρίστησης, το παιχνίδι για το παιχνίδι, το οποίο γεννιέται και 
λειτουργεί σε συνθήκες συνεύρεσης ανθρώπων.

Ελάχιστα διαδεδομένες είναι οι ενάρξεις  των παραμυθιών που αρχίζουν με τα χρονικά 
επιρρήματα συνοδευμένα από ρήματα σε ιστορικό χρόνο «Άμα άρχισαν..», «Κάποτε  ήταν 
/ζούσαν…». Ενώ, ιδιαίτερη κατηγορία συνιστούν οι αρχές  που ξεκινούν από το ρήμα «Είχε…», 
μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλες στερεότυπες φράσεις «Είχε μια φορά κι έναν καιρό ένα …».

Τέλος, με μικρή συχνότητα εμφανίζονται νουβέλες, θρησκευτικά, ευτράπελα και κλιμακωτά 
παραμύθια, που δεν κατατάσσονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες στερεότυπων 
ενάρξεων, αλλά ξεκινούν με αρχές ανεξάρτητες, αρχίζοντας από τους ήρωες ή το τόπο του 
παραμυθιού

Ο Λευτέρης κι’ η Κυριακή ήβραν ο ένας τον άλλο. Κι’ οι δυο τους τεμπέληδες τόσο, που από την 
πολλή την τεμπελιά, τον γάιδαρο τον φώναζαν «τάτα»…Θαρρείς, κι’ εκείνη την παροιμία: « Εκεί που θα 
καίονταν δυο σπίτια, ας καή ένα», γι’ αυτούς την είπανε. ( Η Τεμπελιά)

Στη Μεσσαρά (της Κρήτης), καθώς προχωρούμε απ’ το λιμάνι τον «Τσούτσουρο» δυτικά στα βουνά, 
είναι μια εκκλησιά του άη Νικήτα.( Ο Αη Νικήτας και η αιχμάλωτη κόρη)

κι άλλοτε με μία επίκληση ή με μία αποστροφή στο Θεό.
«Δώσε με, Θεέ μ’, ένα παιδί, ας το κάμω δώδεκα χρονώ, και τότε με το παίρνεις.».
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3.6 Οι λιγότερο διαδεδομένες ενάρξεις
Σπάνια, εμφανίζεται στο υλικό της έρευνας η στερεότυπη εναρκτήρια φράση με τις 

παραλλαγές της «Στα πρώτα και τα παλιά τα χρόνια όλα τα ζώα...», « Τα παλιά εκείνα χρόνια ...», 
«Στα πρώτα τα ζαμάνια και στα αργυρά τα χρόνια...» ή «Στα παλιά τα χρόνια ήταν...», για να 
τοποθετήσει την αφήγηση σε «άλλη εποχή», σε ένα απροσδιόριστο μακρινό παρελθόν.

Με ασήμαντη συχνότητα εμφανίζονται οι ενάρξεις των παραμυθιών, όπως οι «Εκείνη την 
εποχή ήταν  ...», με τις παραλλαγές  «Εκείνο τον καιρό/ Τον καιρό εκείνο .../»,  «Πάει καιρός ...», 
«Εκείνο τον καιρό, ήταν κι αν ήταν/ήτον…» «Εκείνο τον καιρό, ήθελε να 'χη ...», «Τον τζαιρόν της 
αρτοσιάς... /Το καιρό ...», «Πάει, πάει καιρός, ήταν ...». Οι φράσεις αυτές σύμφωνα με τον Cooper
(1983:113), «μεταφέρουν την ιστορία σε μια χρονική εποχή και σε μια κατάσταση, όπου τα 
γεγονότα δεν ελέγχονται πια, από το φυσιολογικό κι έτσι τα συνηθισμένα πρότυπα εξαφανίζονται 
ή χάνουν την αξία τους. Τα φερσίματα αντικαθίστανται από άλλα ή αλλάζουν μεταξύ τους. Τα 
πάντα είναι πιθανά πέρα από τα σύνορα του χώρου και του χρόνου. Ελεύθερη από τον χρόνο, η 
ιστορία μπορεί να συμβεί οπουδήποτε μέσα στο Αιώνιο Τώρα».

Άλλοτε, τη θέση των εναρκτήριων φράσεων καταλαμβάνουν αστεία, παράλογα, έμμετρα,
δίστιχα τραγουδάκια, προσαγορεύσεις και χαριεντισμοί του αφηγητή με το ακροατήριο του, για να 
το προδιαθέσει ευχάριστα (Ο Τριαντάμπελος, Ο Τσιγκούνης παπάς).

Παραμύθι μυθιακό
κάτσε, γιέ μου, να στο πω.

Μια φορά ήταν ένας τσαγγάρης πολύ φτωχός…
Παραμύθι μύθαρος, 

Η κοιλιά σας, πίθαρος!…
        Μια φορά  κι’ έναν καιρό ήταν ένας παπάς και μια παπαδιά, κι’ είχανε ένα γιο.

Η χρήση τέτοιων εισαγωγών που προηγούνται της αρχής είναι σύμφυτες με τον αμφίσημο 
χαρακτήρα των παραμυθιών, όπου τα όρια  της φαντασίας και της πραγματικότητας είναι 
συγκεχυμένα, όπου όλα είναι πιθανά να συμβούν, τα παράξενα, τα παράλογα, τα εξωπραγματικά  
να ειπωθούν απερίγραπτα ψέματα και υπερβολές (Κανατσούλη, 1996:186-7) και οδηγούν την 
αφήγηση από τον ευτράπελο στον μη ευτράπελο και από το λογικό στον άλογο λόγο, από την 
πραγματικότητα στην παιγνιώδη αναπαράστασή της, στα πλαίσια της επικοινωνίας του αφηγητή 
με το ακροατήριο του. Η Χατζητάκη-Καψωμένου παρατηρεί (2002:157), πως η δημιουργία 
ευτράπελου λόγου στα έργα της προφορικής λαϊκής λογοτεχνίας, αποβλέπουν στο να 
προκαλέσουν αίσθημα ευχαρίστησης, το παιχνίδι για το παιχνίδι, το οποίο γεννιέται και 
λειτουργεί σε συνθήκες συνεύρεσης ανθρώπων.

Ελάχιστα διαδεδομένες είναι οι ενάρξεις  των παραμυθιών που αρχίζουν με τα χρονικά 
επιρρήματα συνοδευμένα από ρήματα σε ιστορικό χρόνο «Άμα άρχισαν..», «Κάποτε  ήταν 
/ζούσαν…». Ενώ, ιδιαίτερη κατηγορία συνιστούν οι αρχές  που ξεκινούν από το ρήμα «Είχε…», 
μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλες στερεότυπες φράσεις «Είχε μια φορά κι έναν καιρό ένα …».

Τέλος, με μικρή συχνότητα εμφανίζονται νουβέλες, θρησκευτικά, ευτράπελα και κλιμακωτά 
παραμύθια, που δεν κατατάσσονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες στερεότυπων 
ενάρξεων, αλλά ξεκινούν με αρχές ανεξάρτητες, αρχίζοντας από τους ήρωες ή το τόπο του 
παραμυθιού

Ο Λευτέρης κι’ η Κυριακή ήβραν ο ένας τον άλλο. Κι’ οι δυο τους τεμπέληδες τόσο, που από την 
πολλή την τεμπελιά, τον γάιδαρο τον φώναζαν «τάτα»…Θαρρείς, κι’ εκείνη την παροιμία: « Εκεί που θα 
καίονταν δυο σπίτια, ας καή ένα», γι’ αυτούς την είπανε. ( Η Τεμπελιά)

Στη Μεσσαρά (της Κρήτης), καθώς προχωρούμε απ’ το λιμάνι τον «Τσούτσουρο» δυτικά στα βουνά, 
είναι μια εκκλησιά του άη Νικήτα.( Ο Αη Νικήτας και η αιχμάλωτη κόρη)

κι άλλοτε με μία επίκληση ή με μία αποστροφή στο Θεό.
«Δώσε με, Θεέ μ’, ένα παιδί, ας το κάμω δώδεκα χρονώ, και τότε με το παίρνεις.».

Πίνακας 1. Ποσοστών Αρχικών Φράσεων

1 Μια… 57,98%

Μια φορά/βολά… 55,52%

Μια φορά ήταν(ε)… 15,34%

Μια φορά/βολά κ’/τσ’ έναν (γ)καιρό… 35,28%

Μια φορά/βολά κ’/τσ’ έναν (γ)καιρό… ήταν(ε)/ήτουνα/ήνταν/ήτονε… 31,90%

2 Ήταν(ε)/ Ήτον ... 20,25%

Ήταν(ε)/ Ήτον μια φορά/βολά... 12,27%

Ήταν(ε) μια φορά ένας/μία ... 4,29%

Ήταν(ε) μια φορά κ' έναν καιρό... 6,75%

Ήταν κάποτε  ... 0,61%

Ήταν ένας/μια ... 6,44%

3 Ένα(ν)/Ένας... 2,76%

Έναν καιρό ... 1,84%

4 Στα πρώτα/Στα παλιά/τον παλιό ... (χρόνια, καιρό) 2,15%

5 Άμα άρχισαν οι βροχές μεσ' το χειμώνα ... 0,31%

6 .... καλησπέρα της αφεντιάς σας./...καλησπέρα ... 6,75%

7 .... κλωστή κλωσμένη/δεμένη στην ανέμη 2,76%

8 Εκείνη την εποχή, (Ε)κείνο τον καιρό/ Τον καιρό .../ Πάει καιρός ... 1,84%

9 Παραμύθι  ... 0,61%

10 Κάποτε.... 1,23%

11 Σ' ένα χωριό κατοικούσαν .... 0,31%

12 Είχε .... 0,61%

13 Ανεξάρτητες αρχές π.χ. Τα ξύλα, όσο τα έκοβεν ο παπάς ... 2,45%

Ως προς το χρόνο στην πλειονότητα των παραμυθιών επιστρατεύεται στις ενάρξεις μια 
ποικιλία, από διάφορα μέρη του λόγου, λεκτικοί δείχτες, αόριστα άρθρα, αντωνυμίες, χρονικά 
επιρρήματα, επίθετα, αριθμητικά ή παρόμοιες εκφράσεις, μόνα τους ή σε συνδυασμό, για να δηλωθεί 
ο αόριστος παρελθοντικός χρόνος των παραμυθιών, να προσδιοριστεί τυπικά, να υπογραμμιστεί η 
«α-χρονικότητα» του και εντέλει να καταργηθεί. Διαπιστώνουμε, πως όλα τα παραμύθια της 
έρευνας ακολουθούν τον ίδιο πάντα δρόμο στο ταξίδι τους στον άχρονο κόσμο του παραμυθιού. 
Αναλυτικότερα, ο χρόνος παρουσιάζεται χωρίς χρονική αναφορά και υπονοείται από τον χρόνο του 
πρώτου ρήματος σε παρατατικό ή αόριστο, με αόριστη αναφορά ή αόριστη αναφορά χρονικά 
προσδιορισμένη με περισσότερες χρονικές ενδείξεις και λεπτομέρειες για το μαγικό κόσμο του 
παραμυθιού που αφηγούνται. Και οι πιο τυπικές προσπάθειες προσδιορισμού του χρόνου 
περιορίζονται σε αόριστες ημερολογιακές αναφορές, όπως αυτές των εορτών των Αγίων. Κι αυτό 
τελικά, πέρα από το ότι συνδέεται με την αφηγηματική λογική, με την οποία στήνεται ένα παραμύθι 
είναι και το πιο ελκυστικό, όπως λέγεται, καθώς πρέπει κανείς να «βγει έξω» από τα σύνορα του 
πραγματικού χρόνου και  να περιπλανηθεί σ’ αυτά, με  τη φαντασία του.

Ο χώρος στο νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι,  στις αρχές των παραμυθιών του ερευνητικού 
υλικού,  αποτελεί  ένα στοιχείο αναπόσπαστο της σύνθεσή του είναι σαν να καταργείται, καθώς 
παρουσιάζεται ως χώρος  μακρινός, απροσδιόριστος και μυθώδης. Συνήθως, δεν υπάρχει αναφορά 
στο χώρο σε ένα μεγάλο μέρος των παραμυθιών και σ’ αυτές τις περιπτώσεις ή εκλείπει παντελώς ή 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

634

υπονοείται  από ένα γεγονός ή μια δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις που υπάρχει χωρική αναφορά, 
ο αφηγητής αρκείται σε αόριστες αναφορές, χωρίς γεωγραφικό προσδιορισμό, σε λίγο πάνω από τα 
μισά παραμύθια. Πολύ σπάνια, ο αφηγητής επιχειρεί να συνδέσει το αβέβαιο παρελθόν του 
παραμυθιού με χώρους πραγματικούς (Αθήνα, Κέρκυρα, Σκύρο, Μεσαρά, Μπαγδάτι, Άγ. Τάφο, 
Βενετία), ή πλασματικούς, σαν να θέλει, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ζαν,  να καθησυχάσει, τον 
ακροατή, δείχνοντας, ότι αυτό το αβέβαιο παρελθόν  έχει εγγραφεί σε τόπους κοντινούς προς τον 
τόπο του νυχτεριού (Ζαν, 1996:114).

Ο ήρωας στις αρχές των παραμυθιών  μετακινείται από τον τόπο του  σ’ ένα άλλο χώρο, που 
παίρνει τη μορφή της πολιτείας, της ξενιτειάς, της χώρας, του βασιλείου, της γης, του χωριού κ.ά. 
Μέσα από απ’ αυτές τις τοπικές  αναφορές δίνεται μία εικόνα του χώρου της καθημερινότητας των
ηρώων, αλλά και της εποχή (Λουκάτος, 1978:145). Σε ελάχιστα παραμύθια τα δωμάτια, στο 
ξεκίνημα του παραμυθιού, αποτελούν το χώρο μεταμορφώσεων, εμφανίσεων υπερφυσικών 
στοιχείων.

Τα δρώντα πρόσωπα (πρωταγωνιστής, ανταγωνιστής, δωρητής),  τα οποία εμφανίζονται στις 
ενάρξεις, αναδεικνύονται μέσα από τις αντιθέσεις τους, τις κοινωνικές, τις πνευματικές, τις  
σωματικές και τις ψυχικές (φτωχοί-πλούσιοι, έξυπνοι- κουτοί, καλοί- κακοί) (Σαραφίδου, 
2008:277-80). Όταν αναφέρονται άλλα πρόσωπα προσκείμενα στον πρωταγωνιστή βρίσκονται σε 
δεύτερο πλάνο. Οι αντιθέσεις παρουσιάζονται με τον πιο απόλυτο τρόπο. Οι φτωχοί βρίσκονται 
σε κατάσταση έσχατης φτώχειας, οι πλούσιοι έχουν όλα τα καλά του κόσμου. Το παραμύθι δε 
φαίνεται να ενδιαφέρεται για το μέσο άνθρωπο, αλλά για τα άκρα και την πόλωση.

Από τα πιο συχνά μοτίβα, σύμφωνα με τον Propp, που συναντάμε στις αρχές των παραμυθιών 
είναι της Έλλειψης (παιδιού,  η ατεκνία των ζευγαριών, η έλλειψη συζύγου, χρημάτων και άλλων 
υλικών αγαθών). Πολύ συχνά, βρίσκουμε το μοτίβο της Αναχώρησης/Επιστροφής των προσώπων 
και το μοτίβο της Μετακίνησης, που στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί συνέπεια της 
έλλειψης των ηρώων. Με το μοτίβο αυτό ξεκινά η παραμυθική δράση. Η Απάτη/Εξαπάτηση 
κινητήριες δυνάμεις της πλοκής, εμφανίζεται με μικρή συχνότητα, όπως και το μοτίβο του 
Θανάτου. Οι οριστικοί θάνατοι (Μερακλής, 1993:157) στις αρχές αφορούν συγγενικά πρόσωπα 
των ηρώων, της μητέρας, του πατέρα ή του/της συζύγου. Όμοια, εμφανίζεται το μοτίβο των 
Αντίθετων ζευγών των ηρώων (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2002: 123-126), το οποίο προσδίδει 
ιδιαίτερα στη φυσιογνωμία του παραμυθιού και αποτελεί βασικό συστατικό του είδους. Ακόμα, το 
μοτίβο της Δολιοφθοράς εμφανίζεται στα περισσότερα παραμύθια.  Tέλος, σε πολύ μικρό αριθμό 
παραμυθιών, συναντάμε στις ενάρξεις το μοτίβο της Μεταμόρφωσης, βασικό στοιχείο της 
μαγικής αφήγησης (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2002 Ζαν, 1996).

Ολοκληρώνοντας την έρευνα, διαπιστώνουμε, πως οι αρχές των ελληνικών λαϊκών 
παραμυθιών παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το υπόλοιπο παραμύθι, καθώς  
αναδεικνύουν όλα τα στοιχεία χώρου, χρόνου, τα δρώντα πρόσωπα και τη στερεοτυπία. Η 
παράθεση των παραπάνω στερεότυπων ενάρξεων με τις παραλλαγές τους  επιβεβαιώνουν, ότι οι 
εναρκτήριες φράσεις είναι ένα πλήθος ευρύτερο από το περίφημο «Μια φορά κι έναν καιρό…».
Στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια αποτελούν απαραίτητα στοιχεία της παραμυθικής διήγησης. 
Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι κοινός τόπος των εισαγωγών των παραμυθιών είναι η τοποθέτηση των 
αφηγουμένων  στο χρόνο του μύθου και αυτό επιτελείται  με μια ποικιλία  φράσεων. Ο μεγάλος 
αριθμός των παραλλαγών που εμφανίζεται, κυρίως ως προς τη σειρά ή την επιλογή των λέξεων, 
πιστεύουμε, πως οφείλεται στον προφορικό χαρακτήρα του λαϊκού παραμυθικού λόγου, στον τόπο 
προέλευσης του, αλλά και στις προσωπικές επιλογές του εκάστοτε αφηγητή ή καταγραφέα. Μέσα 
στις αρχές αναγνωρίζουμε ένα είδος λόγου με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας
στην αδιάσπαστη διαχρονική ενότητα της. Υπάρχουν όμορφα αρχινίσματα που παίρνουν έναν
παιγνιώδη και σατιρικό κάποιες φορές χαρακτήρα. Οι στερεότυπες αυτές ενάρξεις είναι συμφυείς
με το ύφος στοιχεία, βρίσκονται στα όρια της λογικής σκέψης και του παράλογου, αλλά και 
μεταξύ ευτράπελου και μη λόγου. Το ψέμα τους μας επιτρέπει να ακούμε παραμύθια, χωρίς 
λογικές απορίες και επιφυλάξεις. Στην αρχή, σχεδόν, του παραμυθιού ο τριτοπρόσωπος αφηγητής 
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υπονοείται  από ένα γεγονός ή μια δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις που υπάρχει χωρική αναφορά, 
ο αφηγητής αρκείται σε αόριστες αναφορές, χωρίς γεωγραφικό προσδιορισμό, σε λίγο πάνω από τα 
μισά παραμύθια. Πολύ σπάνια, ο αφηγητής επιχειρεί να συνδέσει το αβέβαιο παρελθόν του 
παραμυθιού με χώρους πραγματικούς (Αθήνα, Κέρκυρα, Σκύρο, Μεσαρά, Μπαγδάτι, Άγ. Τάφο, 
Βενετία), ή πλασματικούς, σαν να θέλει, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Ζαν,  να καθησυχάσει, τον 
ακροατή, δείχνοντας, ότι αυτό το αβέβαιο παρελθόν  έχει εγγραφεί σε τόπους κοντινούς προς τον 
τόπο του νυχτεριού (Ζαν, 1996:114).

Ο ήρωας στις αρχές των παραμυθιών  μετακινείται από τον τόπο του  σ’ ένα άλλο χώρο, που 
παίρνει τη μορφή της πολιτείας, της ξενιτειάς, της χώρας, του βασιλείου, της γης, του χωριού κ.ά. 
Μέσα από απ’ αυτές τις τοπικές  αναφορές δίνεται μία εικόνα του χώρου της καθημερινότητας των
ηρώων, αλλά και της εποχή (Λουκάτος, 1978:145). Σε ελάχιστα παραμύθια τα δωμάτια, στο 
ξεκίνημα του παραμυθιού, αποτελούν το χώρο μεταμορφώσεων, εμφανίσεων υπερφυσικών 
στοιχείων.

Τα δρώντα πρόσωπα (πρωταγωνιστής, ανταγωνιστής, δωρητής),  τα οποία εμφανίζονται στις 
ενάρξεις, αναδεικνύονται μέσα από τις αντιθέσεις τους, τις κοινωνικές, τις πνευματικές, τις  
σωματικές και τις ψυχικές (φτωχοί-πλούσιοι, έξυπνοι- κουτοί, καλοί- κακοί) (Σαραφίδου, 
2008:277-80). Όταν αναφέρονται άλλα πρόσωπα προσκείμενα στον πρωταγωνιστή βρίσκονται σε 
δεύτερο πλάνο. Οι αντιθέσεις παρουσιάζονται με τον πιο απόλυτο τρόπο. Οι φτωχοί βρίσκονται 
σε κατάσταση έσχατης φτώχειας, οι πλούσιοι έχουν όλα τα καλά του κόσμου. Το παραμύθι δε 
φαίνεται να ενδιαφέρεται για το μέσο άνθρωπο, αλλά για τα άκρα και την πόλωση.

Από τα πιο συχνά μοτίβα, σύμφωνα με τον Propp, που συναντάμε στις αρχές των παραμυθιών 
είναι της Έλλειψης (παιδιού,  η ατεκνία των ζευγαριών, η έλλειψη συζύγου, χρημάτων και άλλων 
υλικών αγαθών). Πολύ συχνά, βρίσκουμε το μοτίβο της Αναχώρησης/Επιστροφής των προσώπων 
και το μοτίβο της Μετακίνησης, που στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί συνέπεια της 
έλλειψης των ηρώων. Με το μοτίβο αυτό ξεκινά η παραμυθική δράση. Η Απάτη/Εξαπάτηση 
κινητήριες δυνάμεις της πλοκής, εμφανίζεται με μικρή συχνότητα, όπως και το μοτίβο του 
Θανάτου. Οι οριστικοί θάνατοι (Μερακλής, 1993:157) στις αρχές αφορούν συγγενικά πρόσωπα 
των ηρώων, της μητέρας, του πατέρα ή του/της συζύγου. Όμοια, εμφανίζεται το μοτίβο των 
Αντίθετων ζευγών των ηρώων (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2002: 123-126), το οποίο προσδίδει 
ιδιαίτερα στη φυσιογνωμία του παραμυθιού και αποτελεί βασικό συστατικό του είδους. Ακόμα, το 
μοτίβο της Δολιοφθοράς εμφανίζεται στα περισσότερα παραμύθια.  Tέλος, σε πολύ μικρό αριθμό 
παραμυθιών, συναντάμε στις ενάρξεις το μοτίβο της Μεταμόρφωσης, βασικό στοιχείο της 
μαγικής αφήγησης (Χατζητάκη-Καψωμένου, 2002 Ζαν, 1996).

Ολοκληρώνοντας την έρευνα, διαπιστώνουμε, πως οι αρχές των ελληνικών λαϊκών 
παραμυθιών παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το υπόλοιπο παραμύθι, καθώς  
αναδεικνύουν όλα τα στοιχεία χώρου, χρόνου, τα δρώντα πρόσωπα και τη στερεοτυπία. Η 
παράθεση των παραπάνω στερεότυπων ενάρξεων με τις παραλλαγές τους  επιβεβαιώνουν, ότι οι 
εναρκτήριες φράσεις είναι ένα πλήθος ευρύτερο από το περίφημο «Μια φορά κι έναν καιρό…».
Στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια αποτελούν απαραίτητα στοιχεία της παραμυθικής διήγησης. 
Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι κοινός τόπος των εισαγωγών των παραμυθιών είναι η τοποθέτηση των 
αφηγουμένων  στο χρόνο του μύθου και αυτό επιτελείται  με μια ποικιλία  φράσεων. Ο μεγάλος 
αριθμός των παραλλαγών που εμφανίζεται, κυρίως ως προς τη σειρά ή την επιλογή των λέξεων, 
πιστεύουμε, πως οφείλεται στον προφορικό χαρακτήρα του λαϊκού παραμυθικού λόγου, στον τόπο 
προέλευσης του, αλλά και στις προσωπικές επιλογές του εκάστοτε αφηγητή ή καταγραφέα. Μέσα 
στις αρχές αναγνωρίζουμε ένα είδος λόγου με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας
στην αδιάσπαστη διαχρονική ενότητα της. Υπάρχουν όμορφα αρχινίσματα που παίρνουν έναν
παιγνιώδη και σατιρικό κάποιες φορές χαρακτήρα. Οι στερεότυπες αυτές ενάρξεις είναι συμφυείς
με το ύφος στοιχεία, βρίσκονται στα όρια της λογικής σκέψης και του παράλογου, αλλά και 
μεταξύ ευτράπελου και μη λόγου. Το ψέμα τους μας επιτρέπει να ακούμε παραμύθια, χωρίς 
λογικές απορίες και επιφυλάξεις. Στην αρχή, σχεδόν, του παραμυθιού ο τριτοπρόσωπος αφηγητής 

μας πληροφορεί για ένα γεγονός ή κατάσταση σχετική με τους ήρωες. Σ’ όλα τα παραμύθια 
υπάρχει η στερεότυπη εναρκτήρια απογειωτική αρχή «Μια φορά κι έναν καιρό» με διάφορες 
αποκλίσεις. Ένα από τα τεχνάσματα για την πλαισίωση της αφήγησης είναι η ξαφνική εμφάνιση 
του αφηγητή σε α΄ πρόσωπο στην αρχή και η  εξαφάνισή του στη συνέχεια. Αυτού του είδους οι 
παρεμβάσεις δεν έχουν σχέση με την πλοκή, αλλά απλώς προσφέρουν ένα πλαίσιο στο θέμα της 
αφήγησης. Οι φράσεις αυτές αποτελούν τα τυπικά της αρχής και δίνουν το σύνθημα της εισόδους 
μας στον κόσμο του παραμυθιού. Κάποιες φορές, ο αφηγητής κάνει χρήση αστεϊσμών, 
περιπαικτικών, παράλογων, χιουμοριστικών, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα κλίμα ευθυμίας 
και ευχαρίστησης ή να θαμπώσει τα όρια ανάμεσα στον πραγματικό και τον φανταστικό κόσμο 
και να διευκολύνει την απόδραση στη μαγεία του παραμυθιού.

Το ύφος, λιτό κατά την αφήγηση των γεγονότων και ζωηρό, ζωντανό στα διαλογικά 
σημεία, δημιουργεί στις ενάρξεις μία ρεαλιστική ατμόσφαιρα στα περισσότερα παραμύθια.
Συναντώνται θέματα επεξεργασμένα σε μια νέα εκδοχή, αναμεμειγμένα μοτίβα από διαφορετικές 
παραδόσεις, τα οποία συνθέτουν όλο το μαγικό κόσμο της ανατολικής μεσογείου.

Εν κατακλείδι, μέσα από τις γλωσσικές, συντακτικές, και μορφολογικές επιλογές του 
αφηγητή ξεπηδά μια φιλοσοφία ζωής, που δείχνει τη στάση του ελληνικού λαού στη ζωή, στα 
εύκολα και στα δύσκολα και μία αισιόδοξη θέαση της ζωής που χαρακτηρίζει γενικότερα το 
ελληνικό λαϊκό παραμύθι.
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Περίληψη
Στο πλαίσιο του Νόμου 3879/2010 προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου 

Μάθησης από τους Δήμους της χώρας μας, με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 
όλους τους ενήλικες πολίτες, ανεξάρτητα από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, 
μορφωτικό επίπεδο, χώρα προέλευσης, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση κτλ). Βασική 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενηλίκων στα προαναφερόμενα προγράμματα αποτελεί το 
προσωπικό τους ενδιαφέρον καθώς και η επιθυμία τους για ενεργό συμμετοχή στη μαθησιακή 
διαδικασία.

Στην εργασία παρουσιάζονται οι δυνατότητες αξιοποίησης έργων τέχνης (πχ. εικαστικών, 
κινηματογραφικών, λογοτεχνικών κτλ) στην προσέγγιση θεμάτων τοπικής ιστορίας σε ενήλικες 
εκπαιδευόμενους με στόχο την ανάδειξη της δημιουργικής και κριτικής τους σκέψης. 
Παρουσιάζονται τα μοντέλα παρατήρησης έργων τέχνης με στόχο την καλλιέργεια της 
δημιουργικής σκέψης και του κριτικού στοχασμού και περιγράφονται οι ομοιότητες και οι 
διαφορές τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μοντέλο ανάλυσης έργων τέχνης του Perkins
σύμφωνα με το οποίο ο παρατηρητής μπορεί να διακρίνει: α) τις βασικές δράσεις που ενεργοποιούν 
τη στοχαστική διάθεση, β) τις διδακτικές ενέργειες που χρειάζεται να κάνει προκειμένου να 
ενεργοποιήσει τον στοχασμό, γ) τις πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να προκαλέσουν τη στοχαστική 
δράση. Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου μοντέλου παρουσιάζεται ένα παράδειγμα αξιοποίησης 
έργου τέχνης στο πεδίο μελέτης της τοπικής ιστορίας.

Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικά με την 
αποτελεσματική αξιοποίηση ποικίλων μορφών τέχνης στην προσέγγιση θεμάτων τοπικής ιστορίας 
σε ενήλικες εκπαιδευομένους.

Λέξεις κλειδιά: Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, έργα τέχνης, τοπική ιστορία

1. Εισαγωγή
Ζούμε σε μια εποχή που οι αλλαγές επιτελούνται με ταχύτατους  ρυθμούς. Η νέα οικονομία 

βασίζεται στη γνώση. Η επίδραση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας γίνεται 
αισθητή όλο και περισσότερο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο τα 
άτομα δημιουργούν, συσσωρεύουν, διατηρούν και μεταβιβάζουν πληροφορίες. Παράλληλα 
μεταβάλλονται οι τρόποι επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και εργασίας (Έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000).

Στη σύγχρονη αυτή πραγματικότητα σημαντική είναι η συμβολή της Δια Βίου Μάθησης, η 
οποία πραγματοποιείται σε συνεχή βάση και έχει ως στόχο τη βελτίωση της γνώσης, των 
προσόντων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των πολιτών (Γενική Γραμματεία Δια Βίου 
Μάθησης, 2012:7).
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Στο πλαίσιο προώθησης των στρατηγικών της Δια Βίου Μάθησης, οι δήμοι της χώρας μας σε 
συνεργασία με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα, στόχοι των 
οποίων  είναι οι ακόλουθοι:

• Η δημιουργία στους πολίτες κινήτρων για συμμετοχή σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 
• Η δημιουργία στους πολίτες θετικών στάσεων ως προς τη Δια Βίου μάθηση και τη 

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
• Η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους πολίτες
• Η ενίσχυση της ικανότητας για προσαρμογή των πολιτών στις απαιτήσεις ενός συνεχώς 

εξελισσόμενου εργασιακού και κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος
• Η ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενηλίκων στα προαναφερόμενα προγράμματα 
αποτελεί το προσωπικό τους ενδιαφέρον καθώς και η επιθυμία τους για ενεργό συμμετοχή στη 
μαθησιακή διαδικασία. Στο πλαίσιο υλοποίησης των προαναφερόμενων προγραμμάτων και με 
στόχο την βιωματική μάθηση και την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή 
διαδικασία αξιοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης, όπως η μέθοδος 
αξιοποίησης έργων τέχνης.

2. Η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται τόσο στο πεδίο της τυπικής εκπαίδευσης όσο και της μη 

τυπικής μια μορφή εκπαίδευσης, η οποία στηρίζεται στην αξιοποίηση της τέχνης για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα έργα τέχνης αποτελούν έναν πολύτιμο θησαυρό, ο οποίος μπορεί να 
αξιοποιηθεί κατάλληλα στην εκπαιδευτική πράξη, υπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα στόχων, όπως η 
ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού, της δημιουργικότητας, της αυτογνωσίας, της κατανόησης της 
διαφορετικότητας και της γνωστικής ανάπτυξης (Μέγα, 2011:62). 

Αρκετοί θεωρητικοί όπως ο Gardner o Eisner, ο Perkins και ο Κόκκος, διατυπώνουν την άποψη 
πως η εκπαίδευση μέσα από την αξιοποίηση έργων τέχνης συμβάλλει στη διαδικασία της μάθησης, 
ενώ παράλληλα βοηθά τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, όπως κριτικής 
σκέψης, δημιουργικότητας, συναισθηματικής έκφρασης, ενσυναίσθησης (Eisner,2002∙ Κόκκος, 
2011∙ Phillips & Fragoulis, 2011). Σύμφωνα με τον Gardner (1990) τα έργα τέχνης συμβάλλουν 
στην ενεργοποίηση της πολλαπλής νοημοσύνης. Την ίδια αντίληψη για τη λειτουργία των έργων 
τέχνης σε εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει και ο Perkins (1994), o οποίος υποστηρίζει πως η επαφή με τα 
έργα τέχνης προάγει τον στοχασμό.

Τα έργα τέχνης, όπως αναφέρει ο Κόκκος (2011), δρουν ως μαγνήτης για τις αισθήσεις. Επίσης 
αποτελούν πλούσιο πληροφοριακό υλικό το οποίο ενισχύει την αισθητική αντίληψη, διευρύνει την 
κουλτούρα και εξελίσσει την πολιτισμική συνείδηση (Κοκκος,2011:39).

3. Η αξιοποίηση της τέχνης στην τοπική ιστορία
Στη προσέγγιση θεμάτων τοπικής ιστορίας απαραίτητη είναι η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων 

και τεχνικών διδασκαλίας, οι οποίες συνάδουν τόσο με τους τρόπους μάθησης και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων όσο και με την ιδιαίτερη υφή του μαθησιακού 
αντικειμένου της τοπικής ιστορίας (Φραγκούλης & Φραντζή, 2010). Προς αυτή την κατεύθυνση 
απαραίτητη είναι η αξιοποίηση βιωματικών συμμετοχικών μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες 
αναπτύσσουν την πρωτοβουλία και τη συλλογικότητα ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης καθώς και στην 
επίλυση άμεσων προβλημάτων (Φραγκούλης & Φραντζή, 2010:69).
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Ειδικότερα η αξιοποίηση έργων τέχνης στο πλαίσιο προσέγγισης θεμάτων τοπικής ιστορίας 
συμβάλλει:

α) στη δημιουργία προϋποθέσεων αποτελεσματικής μάθησης μέσα από την ενεργητική συμμετοχή 
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων στη συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης,
β) στη συνειδητοποίηση από πλευράς εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων πως ο πολιτισμός και τα 
δημιουργήματά του δεν πρέπει να είναι αποκλεισμένα από την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, 
αλλά πρέπει να αποτελούν μέρος της,
γ) στην ανάπτυξη στοχαστικής διάθεσης από την πλευρά εκπαιδευτών και εκπαιδευμένων,
δ) στην ανάπτυξη ολιστικής συστημικής σκέψης από τους συμμετέχοντες στη μαθησιακή 
διαδικασία, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους (Κόκκος, 2011:22).

Σύμφωνα με τον Κόκκο (2011) οι τέχνες «…αποτελούν πλούσιο δυναμικό πληροφοριακό 
υλικό που ενισχύουν την αισθητική αντίληψη, διευρύνουν την κουλτούρα και εξελίσσουν την 
πολιτισμική συνείδηση.» ( Κόκκος, 2011:39).

Την ίδια άποψη διατυπώνει και ο  Fowler (1996) ο οποίος αναφέρεται στην έννοια της 
πολιτισμικής ενεργοποίησης των εκπαιδευομένων δια μέσου των έργων τέχνης και υποστηρίζει την 
άποψη πως η επαφή των εκπαιδευομένων με αυτά «…εντάσσει στον χώρο και τον χρόνο τις σκέψεις 
προάγοντας την πολιτισμική κουλτούρα, οριοθετεί το πολιτισμικό και ιστορικό μας πλαίσιο και 
παράλληλα αναγνωρίζει την ώσμωση των πολιτισμών…» (Fowler,1996:55).

Η προαναφερόμενη διαδικασία οδηγεί τη σκέψη σε ποικίλες προεκτάσεις: κοινωνικές, 
πολιτικές, ιστορικές, προσωπικές και συμβάλλει στην ανάκληση στη μνήμη δυνατών προσωπικών 
εμπειριών. Η ανάκληση αυτών των εμπειριών οδηγεί σε μια νέα επεξεργασία τους μέσα από την 
ενεργοποίηση του στοχασμού. Ο στοχασμός των εμπειριών οδηγεί στη μεταγνώση (Κόκκος,
2011:42).

4. Μοντέλα παρατήρησης έργων τέχνης 
Τα  μοντέλα προσέγγισης έργων τέχνης παρέχουν ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο,

σύμφωνα με το οποίο ο εκπαιδευόμενος σταδιακά προσεγγίζει ένα έργο τέχνης, εισέρχεται σε 
τομείς βαθύτερης κατανόησής του, ενεργοποιώντας την κριτική και στοχαστική του διάθεση 
(Κόκκος, 2011:44).

Στη σχετική με το θέμα βιβλιογραφία περιγράφονται τέσσερα μοντέλα. Τα μοντέλα αυτά 
είναι των Feldman, Brondy, Anderson και Perkins.

Σύμφωνα με τον Feldman (1967) η προσέγγιση ενός έργου τέχνης γίνεται μέσα από 
τέσσερις αλληλοσχετιζόμενες φάσεις: περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση. Ο 
παρατηρητής από την παρατήρηση των προφανών και άμεσα αντιληπτών στοιχείων του έργου 
περνά στην επεξεργασία της δομής του με στόχο την απάντηση ερωτημάτων όπως: «Ποια είναι η 
θεματολογία του έργου;» «Ποιο είναι το πιθανό μήνυμά του;» 

Το μοντέλο του Broudy (1972) το οποίο είναι συγγενές με αυτό του Feldman δίνει 
ενδιαφέρον στον τομέα ενεργοποίησης των αισθητικών παρατηρήσεων ενός έργου τέχνης (πχ. 
αναζήτηση σχημάτων, όγκων, τρόπου σύνδεσής τους) καθώς και στον εντοπισμό της 
εκφραστικότητας που αποπνέει το έργο τέχνης για να καταλήξει σε μια συνολική θεώρησή του.

Το μοντέλο του Anderson (1993) περιλαμβάνει τις εξής στοχαστικές διεργασίες: αρχική 
αντίδραση, περιγραφή, ερμηνεία, αξιολόγηση. Παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το μοντέλο του 
Feldman, αλλά διαφοροποιείται από αυτό στην πρώτη φάση της αρχικής αντίδρασης. Στο πλαίσιο 
αυτού του μοντέλου και ειδικότερα στην πρώτη φάση ο εκπαιδευόμενος προχωρά στη διατύπωση 
μιας ενστικτώδους αντίδρασης για το έργο που παρατηρεί.

Στα προαναφερόμενα μοντέλα η ανάλυση ενός έργου τέχνης στηρίζεται στον εντοπισμό και 
στην παρατήρηση ενός θέματος το οποίο προσεγγίζεται σταδιακά, ξεκινώντας από τα άμεσα 
αντιληπτικά χαρακτηριστικά για να καταλήξει στα «εσωτερικά-βαθύτερα» χαρακτηριστικά του, 
δηλαδή στο βαθύτερο νόημα του έργου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

640

5. Το μοντέλο του Perkins
Σύμφωνα με τον Perkins η προσέγγιση έργων τέχνης γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο 

παρατηρητής να μπορεί να διακρίνει: α) τις βασικές δράσεις που ενεργοποιούν τη στοχαστική 
διάθεση, β) τις πιθανές ερωτήσεις που μπορούν να προκαλέσουν τη στοχαστική δράση, γ) τις 
διδακτικές ενέργειες που χρειάζεται να κάνει κάποιος, προκειμένου να προκαλέσει στοχασμό. Τα 
τρία αυτά στοιχεία δομούν μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για στοχαστική παρατήρηση έργων 
τέχνης.

Το μοντέλο του Perkins θεωρείται πιο ολοκληρωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα, καθώς 
μπορεί με ελάχιστες κάθε φορά τροποποιήσεις να έχει εφαρμογή στην προσέγγιση ποικίλων έργων 
τέχνης (Μέγα, 2002∙ Κούσουλας & Μέγα, 2005∙ Κόκκος & Μέγα, 2007).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας παρατήρησης έργων τέχνης που προτείνει ο Perkins, ο 
παρατηρητής υιοθετεί μια τεκμηριωμένη ματιά στην παρατήρησή τους. Δεν περιορίζεται μόνο σε 
αξιολογικές κρίσεις του τύπου «μου αρέσει» ή «δεν μου αρέσει», αλλά παρατηρώντας 
συγκεκριμένα στοιχεία του έργου τέχνης αναπτύσσει μεθοδευμένα μια επιχειρηματολογία η οποία 
δυναμώνει τη  γνώμη του για το έργο τέχνης (Κόκκος & Μέγα, 2007:17).

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από αυτή τη διαδικασία όχι μόνο εμπλουτίζουν την αισθητική τους 
εμπειρία, αλλά παράλληλα καλλιεργούν μια κριτική-στοχαστική διάθεση (Perkins, 1994:87-89) 
απέναντι στα γεγονότα εντός και εκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου. Το μοντέλο του Perkins 
αποτελείται από τέσσερις φάσεις, οι οποίες συσχετίζονται μεταξύ τους.

Πρώτη Φάση: Χρόνος για παρατήρηση
Στην πρώτη φάση οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν προσεκτικά ένα έργο τέχνης, χωρίς να το 

ερμηνεύουν ή να το κρίνουν. Έρχονται σε μια πρώτη αισθητική επαφή με το έργο που παρατηρούν. 
Στο πλαίσιο αυτής της φάσης οι εκπαιδευόμενους  δεν προβαίνουν σε ερμηνείες, αλλά προβαίνουν 
σε «αντικειμενική παρατήρηση» αυτών που βλέπουν. Αξιοποιούν στην προσέγγιση του έργου τις 
προϋπάρχουσες εμπειρίες τους και προβαίνουν σε αρχικές εκτιμήσεις (Perkins,1994:42-46).

Δεύτερη Φάση: Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση
Σε αυτή τη φάση οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν το έργο τέχνης με ανοικτό πνεύμα και 

δημιουργική διάθεση. Παρατηρούν προσεκτικά το έργο με τη λογική «Τι θα ήθελε ο καλλιτέχνης να 
παρατηρήσουμε». Σε αυτή τη φάση ενεργοποιείται η ανοικτή σκέψη με στόχο όχι την ερμηνεία του 
έργου τέχνης, αλλά την καλύτερη δυνατή παρατήρησή του. Τα δεδομένα του έργου προσεγγίζονται 
με μια δημιουργικότερη ματιά (Perkins, 1994:54-56).

Τρίτη Φάση: Αναλυτική και βαθύτερη παρατήρηση
Στη φάση αυτή οι εκπαιδευόμενοι με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσαν στις 

προηγούμενες φάσεις εμβαθύνουν στην ερμηνεία του έργου. Προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις 
στα ερωτήματα που τους γεννήθηκαν στις δύο προηγούμενες φάσεις. Παράλληλα εξηγούν, 
τεκμηριώνουν τις απόψεις τους, εξάγουν συμπεράσματα. Η αναλυτική παρατήρηση αυτής της 
μορφής αποτελεί έναν διεισδυτικό τρόπο προσέγγισης της πραγματικότητας, ο οποίος ενεργοποιεί 
τη στοχαστική διάθεση των μαθητών (Perkins, 1994:67-68).

Τέταρτη Φάση: Ανασκόπηση της διεργασίας
Στο πλαίσιο  της τέταρτης φάσης οι εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν το έργο στην ολότητά 

του αξιοποιώντας την εμπειρία της παρατήρησης των προηγούμενων φάσεων. Αναστοχάζονται και 
προχωρούν στη γραφή ενός κειμένου σχετικά με όσα βίωσαν κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, 
παρουσιάζοντας σε αυτό τους μετασχηματισμούς που επήλθαν στις αρχικές σκέψεις, παραδοχές και 
υποθέσεις τους για το έργο τέχνης. Σε αυτή τη φάση οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
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παρατηρητής να μπορεί να διακρίνει: α) τις βασικές δράσεις που ενεργοποιούν τη στοχαστική 
διάθεση, β) τις πιθανές ερωτήσεις που μπορούν να προκαλέσουν τη στοχαστική δράση, γ) τις 
διδακτικές ενέργειες που χρειάζεται να κάνει κάποιος, προκειμένου να προκαλέσει στοχασμό. Τα 
τρία αυτά στοιχεία δομούν μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για στοχαστική παρατήρηση έργων 
τέχνης.

Το μοντέλο του Perkins θεωρείται πιο ολοκληρωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα, καθώς 
μπορεί με ελάχιστες κάθε φορά τροποποιήσεις να έχει εφαρμογή στην προσέγγιση ποικίλων έργων 
τέχνης (Μέγα, 2002∙ Κούσουλας & Μέγα, 2005∙ Κόκκος & Μέγα, 2007).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας παρατήρησης έργων τέχνης που προτείνει ο Perkins, ο 
παρατηρητής υιοθετεί μια τεκμηριωμένη ματιά στην παρατήρησή τους. Δεν περιορίζεται μόνο σε 
αξιολογικές κρίσεις του τύπου «μου αρέσει» ή «δεν μου αρέσει», αλλά παρατηρώντας 
συγκεκριμένα στοιχεία του έργου τέχνης αναπτύσσει μεθοδευμένα μια επιχειρηματολογία η οποία 
δυναμώνει τη  γνώμη του για το έργο τέχνης (Κόκκος & Μέγα, 2007:17).

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από αυτή τη διαδικασία όχι μόνο εμπλουτίζουν την αισθητική τους 
εμπειρία, αλλά παράλληλα καλλιεργούν μια κριτική-στοχαστική διάθεση (Perkins, 1994:87-89) 
απέναντι στα γεγονότα εντός και εκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου. Το μοντέλο του Perkins 
αποτελείται από τέσσερις φάσεις, οι οποίες συσχετίζονται μεταξύ τους.

Πρώτη Φάση: Χρόνος για παρατήρηση
Στην πρώτη φάση οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν προσεκτικά ένα έργο τέχνης, χωρίς να το 

ερμηνεύουν ή να το κρίνουν. Έρχονται σε μια πρώτη αισθητική επαφή με το έργο που παρατηρούν. 
Στο πλαίσιο αυτής της φάσης οι εκπαιδευόμενους  δεν προβαίνουν σε ερμηνείες, αλλά προβαίνουν 
σε «αντικειμενική παρατήρηση» αυτών που βλέπουν. Αξιοποιούν στην προσέγγιση του έργου τις 
προϋπάρχουσες εμπειρίες τους και προβαίνουν σε αρχικές εκτιμήσεις (Perkins,1994:42-46).

Δεύτερη Φάση: Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση
Σε αυτή τη φάση οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν το έργο τέχνης με ανοικτό πνεύμα και 

δημιουργική διάθεση. Παρατηρούν προσεκτικά το έργο με τη λογική «Τι θα ήθελε ο καλλιτέχνης να 
παρατηρήσουμε». Σε αυτή τη φάση ενεργοποιείται η ανοικτή σκέψη με στόχο όχι την ερμηνεία του 
έργου τέχνης, αλλά την καλύτερη δυνατή παρατήρησή του. Τα δεδομένα του έργου προσεγγίζονται 
με μια δημιουργικότερη ματιά (Perkins, 1994:54-56).

Τρίτη Φάση: Αναλυτική και βαθύτερη παρατήρηση
Στη φάση αυτή οι εκπαιδευόμενοι με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσαν στις 

προηγούμενες φάσεις εμβαθύνουν στην ερμηνεία του έργου. Προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις 
στα ερωτήματα που τους γεννήθηκαν στις δύο προηγούμενες φάσεις. Παράλληλα εξηγούν, 
τεκμηριώνουν τις απόψεις τους, εξάγουν συμπεράσματα. Η αναλυτική παρατήρηση αυτής της 
μορφής αποτελεί έναν διεισδυτικό τρόπο προσέγγισης της πραγματικότητας, ο οποίος ενεργοποιεί 
τη στοχαστική διάθεση των μαθητών (Perkins, 1994:67-68).

Τέταρτη Φάση: Ανασκόπηση της διεργασίας
Στο πλαίσιο  της τέταρτης φάσης οι εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν το έργο στην ολότητά 

του αξιοποιώντας την εμπειρία της παρατήρησης των προηγούμενων φάσεων. Αναστοχάζονται και 
προχωρούν στη γραφή ενός κειμένου σχετικά με όσα βίωσαν κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, 
παρουσιάζοντας σε αυτό τους μετασχηματισμούς που επήλθαν στις αρχικές σκέψεις, παραδοχές και 
υποθέσεις τους για το έργο τέχνης. Σε αυτή τη φάση οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές όπως δραματοποίηση, συζήτηση στην 
ολομέλεια, εργασία σε ομάδες κτλ (Μέγα,2002).

6. Παράδειγμα αξιοποίησης έργου τέχνης

6.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στο παράδειγμα που ακολουθεί επιχειρείται με βάση το μοντέλο του Perkins, η προσέγγιση του 
έργου τέχνης του Ευγένιου Ντελακρουά με θέμα «Η σφαγή της Χίου». Το παρουσιαζόμενο έργο 
βρίσκεται σήμερα στο μουσείο του Λούβρου. Στο πλαίσιο μελέτης θέματος τοπικής ιστορίας για τη 
Χίο οι εκπαιδευόμενοι καλούνται με τη βοήθεια του εκπαιδευτή τους να επεξεργαστούν τον 
παρακάτω πίνακα ζωγραφικής και να απαντήσουν στο κριτικό ερώτημα: «Σε ποιες περιστάσεις 
πρέπει κάποιος να θυσιάζεται για τις ιδέες και τα πιστεύω του;».

The Massacre at Chios

http://www.louvre.fr/en/routes/eugene-delacroix

Σκοπός επεξεργασίας  του έργου τέχνης

Η γνωριμία των εκπαιδευομένων με τη μέθοδο αξιοποίησης έργων τέχνης του Perkins στην 
προσέγγιση θεμάτων τοπικής ιστορίας, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής τους 
σκέψης.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Μετά την επεξεργασία του έργου τέχνης με θέμα «Η σφαγή της Χίου», οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να 
είναι σε θέση να:

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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• αναγνωρίζουν τη δυνατότητα αξιοποίησης έργων τέχνης στην προσέγγιση θεμάτων τοπικής 
ιστορίας,

• γνωρίζουν τη μεθοδολογία  προσέγγισης έργων τέχνης,

• επιλέγουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλα  έργα τέχνης με στόχο την ανάδειξη της 
κριτικής  και ιστορικής τους σκέψης  σε θέματα  που σχετίζονται με την τοπική  ιστορία,

• εφαρμόζουν τα στάδια του μοντέλου Perkins στην προσέγγιση των έργων τέχνης,

• υιοθετούν θετική στάση ως προς τη δημιουργική αξιοποίηση σημαντικών έργων τέχνης 
στην προσέγγιση θεμάτων τοπικής ιστορίας.

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΕΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

1. Αυθόρμητη 
παρατήρηση

Δείτε το έργο, τα 
χρώματα, τις 
φιγούρες, το φως, 
τις σκιές, τα 
αντικείμενα, τη 
στάση του σώματος 
των Ελλήνων, τι 
παρατηρείτε;

Καλεί τους 
εκπαιδευομένους να 

παρατηρήσουν το έργο.

Ατομική εργασία

2. Έκφραση 
πρώτων 
παρατηρήσεων 

Τι δείχνει το 
συγκεκριμένο έργο 
τέχνης;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους να 

χωριστούν σε ομάδες και 
να γράψουν σε λεζάντες 
αυτό που παρατήρησαν 
από την  αρχική τους 

επαφή με το έργο τέχνης.

Εργασία σε ομάδες

3. Έκφραση 
πρώτων 
ερωτημάτων

Πού κάθονται οι 
Έλληνες;

Πώς κάθονται;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 

εκφράσουν τις πρώτες 
απόψεις τους στις  

ερωτήσεις, χωρίς να 
εξαχθούν κάποια 
συμπεράσματα.

Καταιγισμός ιδεών
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• αναγνωρίζουν τη δυνατότητα αξιοποίησης έργων τέχνης στην προσέγγιση θεμάτων τοπικής 
ιστορίας,

• γνωρίζουν τη μεθοδολογία  προσέγγισης έργων τέχνης,

• επιλέγουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλα  έργα τέχνης με στόχο την ανάδειξη της 
κριτικής  και ιστορικής τους σκέψης  σε θέματα  που σχετίζονται με την τοπική  ιστορία,

• εφαρμόζουν τα στάδια του μοντέλου Perkins στην προσέγγιση των έργων τέχνης,

• υιοθετούν θετική στάση ως προς τη δημιουργική αξιοποίηση σημαντικών έργων τέχνης 
στην προσέγγιση θεμάτων τοπικής ιστορίας.

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΕΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

1. Αυθόρμητη 
παρατήρηση

Δείτε το έργο, τα 
χρώματα, τις 
φιγούρες, το φως, 
τις σκιές, τα 
αντικείμενα, τη 
στάση του σώματος 
των Ελλήνων, τι 
παρατηρείτε;

Καλεί τους 
εκπαιδευομένους να 

παρατηρήσουν το έργο.

Ατομική εργασία

2. Έκφραση 
πρώτων 
παρατηρήσεων 

Τι δείχνει το 
συγκεκριμένο έργο 
τέχνης;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους να 

χωριστούν σε ομάδες και 
να γράψουν σε λεζάντες 
αυτό που παρατήρησαν 
από την  αρχική τους 

επαφή με το έργο τέχνης.

Εργασία σε ομάδες

3. Έκφραση 
πρώτων 
ερωτημάτων

Πού κάθονται οι 
Έλληνες;

Πώς κάθονται;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 

εκφράσουν τις πρώτες 
απόψεις τους στις  

ερωτήσεις, χωρίς να 
εξαχθούν κάποια 
συμπεράσματα.

Καταιγισμός ιδεών

4. Χρήση 
οπτικής 
νοημοσύνης 

Πώς είναι τα ρούχα 
των Ελλήνων;

Καλεί τους 
εκπαιδευόμενους  να 
χρησιμοποιήσουν  τις 

προγενέστερες γνώσεις που 
ενδεχομένως έχουν για το 

έργο με στόχο να τονωθεί η 
παρατηρητικότητά τους.

Εργασία σε ομάδες

5. Εντοπισμός 
κεντρικών 
ερωτημάτων

Ποια 
συναισθήματα σας 
προκαλεί η θέαση 
του συγκεκριμένου 
έργου;

Καλεί κάθε εκπαιδευόμενο 
να εκφράσει τα 

συναισθήματά του.

Συζήτηση

6.Απομάκρυνση 
από το έργο 
τέχνης

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 

στρέψουν το βλέμμα τους 
από το έργο, κάνοντας ένα 

σύντομο διάλειμμα.

7. Επιστροφή 
στην 
παρατήρηση

Ποια στάση έχουν 
τα σώματα των 
Ελλήνων; 

Ποια η θέση τους 
στον πίνακα;

Οι εκπαιδευόμενοι 
καλούνται να κυκλώσουν 

ενδιαφέροντα 
χαρακτηριστικά του έργου 

και να διατυπώσουν και 
άλλες απορίες- ερωτήσεις  

σε σχέση με αυτό.

Εργασία σε ομάδες

Συζήτηση

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΕΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

1. Διέγερση 
προσοχής 

Γιατί οι Έλληνες 
κάθονται έτσι;

Ρωτά τους 
εκπαιδευόμενους  να πουν 
τι συμβαίνει στην εικόνα.

Ατομική εργασία

2. Αναζήτηση 
εκπλήξεων

Τι  φαίνεται στο 
βάθος του  πίνακα;

Καλεί τους 
εκπαιδευόμενους   να 
εντοπίσουν παράξενα 

αντικείμενα- σχέσεις σε 

Καταιγισμός ιδεών

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Γιατί ο Τούρκος 
δεσπόζει στο έργο;

μάκρο και μικρο επίπεδο.

3. Αναζήτηση 
ψυχικής 
διάθεσης

Ποια είναι η ψυχική 
σας διάθεση από την 

θέαση του 
συγκεκριμένου έργου;

Ρωτά τους 
εκπαιδευόμενους  να πουν 
ποια ψυχική διάθεση τους 

προκαλεί η θέαση του 
έργου.

Ερωτήσεις-
απαντήσεις

4. Αναζήτηση 
συμβόλων και 
νοημάτων

Το ντύσιμο των 
Ελλήνων τι δηλώνει;

Το ντύσιμο του 
Τούρκου τι 
φανερώνει;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους να 
ανακαλύψουν το μήνυμα 
που υπάρχει πίσω από 
τους συμβολισμούς.

Εργασία  σε ομάδες

5. Αναζήτηση 
κίνησης

Η στάση του σώματος 
του Τούρκου  δηλώνει 

υπεροχή;

Η στάση του σώματος 
των Ελλήνων  
δηλώνει φόβο;

Το βλέμμα της 
γυναίκας προς τον 

ουρανό, τι δηλώνει;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 

αναγνωρίσουν την κίνηση 
της εικόνας.

Εργαζόμενοι οι 
εκπαιδευόμενοι  

ομαδικά εντοπίζουν 
σε αντίγραφα του 
έργου την κίνηση 
που υπάρχει στο 

έργο και τη 
σημειώνουν.

6. Αναζήτηση 
τεχνικών 
εικαστικών 
στοιχείων

Υπάρχει ισορροπία 
στην εικόνα, καθώς 
και στον τρόπο που 
κατανέμεται το φως 
στα πρόσωπα των 
πρωταγωνιστών;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους   να 

αναγνωρίσουν 
συνδυασμούς χρωμάτων, 

σχέσεις όγκων, χρήση 
γραμμής πινελιάς.

Εργασία σε ομάδες

7. Αλλαγή 
κλίμακας 
παρατήρησης

Τι παρατηρείτε στα 
πρόσωπα των 

Ελλήνων;

Τι παρατηρείτε στο 
πρόσωπο του 

Τούρκου;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 
κυκλώσουν στο έργο 

τέχνης μια ειδική περιοχή 
και να τη μελετήσουν.

Τους ζητά να εντοπίσουν 
το κεντρικό θέμα σε σχέση 

Εργαζόμενοι οι 
εκπαιδευόμενοι  

ομαδικά εντοπίζουν 
σε αντίγραφα του 
έργου το κεντρικό 

θέμα σε σχέση με το 
περιφερειακό 
(ουσιώδες από 
επουσιώδες).
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Γιατί ο Τούρκος 
δεσπόζει στο έργο;

μάκρο και μικρο επίπεδο.

3. Αναζήτηση 
ψυχικής 
διάθεσης

Ποια είναι η ψυχική 
σας διάθεση από την 

θέαση του 
συγκεκριμένου έργου;

Ρωτά τους 
εκπαιδευόμενους  να πουν 
ποια ψυχική διάθεση τους 

προκαλεί η θέαση του 
έργου.

Ερωτήσεις-
απαντήσεις

4. Αναζήτηση 
συμβόλων και 
νοημάτων

Το ντύσιμο των 
Ελλήνων τι δηλώνει;

Το ντύσιμο του 
Τούρκου τι 
φανερώνει;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους να 
ανακαλύψουν το μήνυμα 
που υπάρχει πίσω από 
τους συμβολισμούς.

Εργασία  σε ομάδες

5. Αναζήτηση 
κίνησης

Η στάση του σώματος 
του Τούρκου  δηλώνει 

υπεροχή;

Η στάση του σώματος 
των Ελλήνων  
δηλώνει φόβο;

Το βλέμμα της 
γυναίκας προς τον 

ουρανό, τι δηλώνει;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 

αναγνωρίσουν την κίνηση 
της εικόνας.

Εργαζόμενοι οι 
εκπαιδευόμενοι  

ομαδικά εντοπίζουν 
σε αντίγραφα του 
έργου την κίνηση 
που υπάρχει στο 

έργο και τη 
σημειώνουν.

6. Αναζήτηση 
τεχνικών 
εικαστικών 
στοιχείων

Υπάρχει ισορροπία 
στην εικόνα, καθώς 
και στον τρόπο που 
κατανέμεται το φως 
στα πρόσωπα των 
πρωταγωνιστών;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους   να 

αναγνωρίσουν 
συνδυασμούς χρωμάτων, 

σχέσεις όγκων, χρήση 
γραμμής πινελιάς.

Εργασία σε ομάδες

7. Αλλαγή 
κλίμακας 
παρατήρησης

Τι παρατηρείτε στα 
πρόσωπα των 

Ελλήνων;

Τι παρατηρείτε στο 
πρόσωπο του 

Τούρκου;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 
κυκλώσουν στο έργο 

τέχνης μια ειδική περιοχή 
και να τη μελετήσουν.

Τους ζητά να εντοπίσουν 
το κεντρικό θέμα σε σχέση 

Εργαζόμενοι οι 
εκπαιδευόμενοι  

ομαδικά εντοπίζουν 
σε αντίγραφα του 
έργου το κεντρικό 

θέμα σε σχέση με το 
περιφερειακό 
(ουσιώδες από 
επουσιώδες).

Τι παρατηρείτε στα 
πόδια των Ελλήνων;

με το περιφερειακό.

8. Αναζήτηση 
υπερβολών

Μπορεί μια εικόνα να 
είναι τόσο σταθερή;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 

εντοπίσουν κάποιο σημείο 
υπερβολής στο έργο.

Καταιγισμός Ιδεών

9.Χωροχρονι-
κή 
τοποθέτηση

Ποια στοιχεία 
παρατηρείτε σε σχέση 

με τον τόπο και το 
χρόνο που απεικονίζει 
το συγκεκριμένο έργο; 

(1822)

Ο εκπαιδευτής 
παρουσιάζει τα πρώτα 

στοιχεία του έργου.

Αναφέρεται στο ιστορικο-
κοινωνικό συγκείμενο της 

εποχής.

Εμπλουτισμένη 
εισήγηση

 

TΡΙΤΗ ΦΑΣΗ:  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΕΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕ
Σ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

1.Επάνοδος στις 
εκπλήξεις και 
προσπάθεια 
ερμηνείας τους

Ποιο μήνυμα θέλει 
να μας μεταφέρει ο 

δημιουργός του 
έργου βάζοντας  
τους ήρωες να 

καθίσουν κατ΄ αυτόν 
τον τρόπο;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 

εστιάσουν την προσοχή 
τους σε αυτό που τους 

προκάλεσε αίσθηση και 
στη συνέχεια να 
απαντήσουν στο 
ερώτημα, γιατί ο 

καλλιτέχνης 
δημιούργησε αυτή την 

έκπληξη;

Εργασία σε ομάδες

Συζήτηση

2.Επάνοδος στο 
αρχικό κεντρικό 
ερώτημα, σε αυτό 
που μας 

Ποιο είναι το 
συναίσθημα που 

αποπνέει το έργο;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 

εκφράσουν το 
συναίσθημα που τους 

Εργασία σε ομάδες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ενδιαφέρει αποπνέει η θέαση του 
συγκεκριμένου έργου.

Συζήτηση

3. Εντοπισμός και 
προσπάθεια 
απάντησης 
αρχικών 
προβληματισμών

Γιατί ο πίνακας είναι 
άδειος πίσω και όλη 

η σκηνή έχει 
μεταφερθεί 
μπροστά;

Τι εποχή είναι;

Από πού το 
καταλαβαίνουμε;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 

απαντήσουν στα 
ερωτήματα που μέχρι 

τώρα δεν έχουν 
απαντηθεί, αξιοποιώντας 

στοιχεία και 
πληροφορίες που έχουν 

κρατήσει από τις 
προηγούμενες φάσεις 
μελέτης του έργου.

Εργασία σε ομάδες

4.Διανοητικές 
αλλαγές 

Αν απουσίαζαν  ο 
Τούρκος και το 

άλογο θα άλλαζε η 
δομή του πίνακα;

Αν τα χρώματα στα 
ρούχα των Ελλήνων 
ήταν διαφορετικά θα 

άλλαζε το μήνυμα 
του έργου;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 

απομονώσουν μέρη του 
έργου ή να τα 

τροποποιήσουν ανάλογα.

Καταιγισμός ιδεών

Συζήτηση

5. Γιατί με 
εντυπωσιάζουν 
κάποια στοιχεία 
του έργου;

Είναι σημαντική η 
παρουσία του 
Τούρκου στο 
συγκεκριμένο 

σημείο;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 
τοποθετήσουν το χέρι 

τους ή να κρύψουν με το 
χέρι τους κάποια 

στοιχεία από το έργο 
τέχνης.

Στη συνέχεια τους ζητά 
να παρατηρήσουν το τι 

ακριβώς θα συνέβαινε ως 
προς την ποιότητα του 
έργου τέχνης. Με αυτό 
τον τρόπο οδηγούνται 
στην ανακάλυψη της 
σημαντικότητας ενός 

αντικειμένου.

Συζήτηση σε 
ομάδες
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4.Διανοητικές 
αλλαγές 

Αν απουσίαζαν  ο 
Τούρκος και το 

άλογο θα άλλαζε η 
δομή του πίνακα;

Αν τα χρώματα στα 
ρούχα των Ελλήνων 
ήταν διαφορετικά θα 

άλλαζε το μήνυμα 
του έργου;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 

απομονώσουν μέρη του 
έργου ή να τα 

τροποποιήσουν ανάλογα.

Καταιγισμός ιδεών

Συζήτηση

5. Γιατί με 
εντυπωσιάζουν 
κάποια στοιχεία 
του έργου;

Είναι σημαντική η 
παρουσία του 
Τούρκου στο 
συγκεκριμένο 

σημείο;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 
τοποθετήσουν το χέρι 

τους ή να κρύψουν με το 
χέρι τους κάποια 

στοιχεία από το έργο 
τέχνης.

Στη συνέχεια τους ζητά 
να παρατηρήσουν το τι 

ακριβώς θα συνέβαινε ως 
προς την ποιότητα του 
έργου τέχνης. Με αυτό 
τον τρόπο οδηγούνται 
στην ανακάλυψη της 
σημαντικότητας ενός 

αντικειμένου.

Συζήτηση σε 
ομάδες

6. Χρήση άλλων 
πηγών

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους  να 

συγκρίνουν το έργο με 
άλλα έργα του ίδιου 
καλλιτέχνη της ίδιας 

περιόδου με το ίδιο ή με 
παρεμφερές θέμα.
Τους προτρέπει να 

εντοπίσουν ομοιότητες 
και διαφορές και να 

σκεφτούν γιατί υπάρχουν 
αυτές οι ομοιότητες και 

οι διαφορές.

Εργασία σε ομάδες

7. Διατύπωση
κριτικού 
ερωτήματος

Συμπεράσματα

«Σε ποιες 
περιστάσεις πρέπει 
κάποιος να 
θυσιάζεται για τις 
ιδέες και τα 
πιστεύω του»;

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους   να 

εξάγουν τα 
συμπεράσματα 

λαμβάνοντας υπόψη τους 
την εμπειρία από τις 

προηγούμενες φάσεις.

Ζητά από τους 
εκπαιδευόμενους   να 

απαντήσουν στα 
ερωτήματα που τους 

δημιουργήθηκαν κατά 
την αισθητική 

προσέγγιση του έργου 
τέχνης.

Ατομική εργασία 
και στη συνέχεια 
συζήτηση στην 

ολομέλεια

ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕ
Σ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

1. Ολιστική Τι νιώθω βλέποντας το Ζητά από τους Ατομική εργασία 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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προσέγγιση 
έργου τέχνης

συγκεκριμένο έργο 
τέχνης;

Ποιο μήνυμα προκύπτει 
από την οπτική θέαση 

του συγκεκριμένου 
έργου σε σχέση με το 

κριτικό ερώτημα;

Ποια η σύνδεση του 
έργου με το κριτικό 

ερώτημα;

εκπαιδευόμενους 
να  χωριστούν σε ομάδες 
των 4- 5 ατόμων και να 

απαντήσουν στο 
ερώτημα:

«Ποια η σύνδεση του 
έργου με το κριτικό 

ερώτημα»

Αρχικά τους ζητά  να 
γράψουν τις σκέψεις που 

είχαν αρχικά πριν την 
προσέγγιση του έργου 

τέχνης.

Στη συνέχεια τους  ζητά 
να γράψουν τις σκέψεις 

που έχουν τώρα μετά την 
προσέγγιση του έργου 

τέχνης.

Εργασία σε Ομάδες

7. Συμπεράσματα

Η αξιοποίηση έργων τέχνης για εκπαιδευτικούς σκοπούς αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο 
διδασκαλίας, η οποία εκτός από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της αισθητηριακής 
αντίληψης προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Οι ενήλικες 
αναπτύσσονται γνωστικά, ψυχοκινητικά, συναισθηματικά και αισθητικά, δηλαδή ολιστικά. Η 
ανάπτυξη αυτή συμβάλλει στην βαθύτερη αντίληψη και κατανόηση όχι μόνο του εαυτού τους αλλά 
και της πραγματικότητας που τους περιβάλλει (Μέγα, 2011:62).

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι στο πλαίσιο της μεθόδου μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να 
σέβονται τις ιδέες, τις αντιλήψεις και τις αξίες των άλλων καθώς αντιλαμβάνονται και εμβαθύνουν 
σε αυτές μέσα από την παρατήρηση έργων τέχνης. Παράλληλα αποκτούν ενσυναίσθηση 
κατανοώντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα και το σύστημα αξιών των «άλλων», όπως αυτά 
εκφράζονται στα έργα τέχνης συγκρίνοντάς τα με το δικό τους σύστημα αξιών. Στο πλαίσιο 
προσέγγισης και επεξεργασίας έργων τέχνης κατανοούν πληρέστερα την πολυπλοκότητα των
ιστορικών γεγονότων και προβαίνουν σε πληρέστερη ερμηνεία τους (Φραγκούλης, 2014).
Οι εκπαιδευόμενοι καλλιεργούν την στοχαστική τους ικανότητα μέσα από την παρατήρηση έργων 
τέχνης, προβαίνουν σε ερμηνεία συμβόλων και σε αναγνώριση σχέσεων. Παράλληλα αναπτύσσουν 
τη δημιουργική τους σκέψη αξιοποιώντας τη φαντασία και την εφευρετικότητα τους. Αναπτύσσουν 
ερευνητική διάθεση αξιοποιώντας κατάλληλα εκπαιδευτικά σενάρια, στο πλαίσιο των οποίων τα 
έργα τέχνης αποτελούν αφόρμηση για περαιτέρω έρευνα. Επίσης αντιλαμβάνονται τις διασυνδέσεις 
μεταξύ των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (Μέγα, 2011:63) και οδηγούνται στη 
διαπίστωση πως για την κατανόηση και ερμηνεία ενός ιστορικού γεγονότος ή μιας κατάστασης 
απαιτείται η συνέργεια πολλών επιστημονικών κλάδων στο πλαίσιο ανάπτυξης της διαθεματικής 
προσέγγισης της γνώσης.
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προσέγγιση 
έργου τέχνης
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Περίληψη
Το φαινόμενο του εκφοβισμού/ θυματοποίησης λαμβάνει τα τελευταία χρόνια εκρηκτικές 

διαστάσεις, ειδικά στο χώρο του σχολείου. Το εργαστήριο αυτό έχει ως στόχο την 
ευαισθητοποίηση σε θέματα εκφοβισμού/θυματοποίησης, να αντιληφθούμε μέσα από βιωματικό 
τρόπο το φαινόμενο και το ρόλο που διαδραματίζει κάθε εμπλεκόμενος, να ενισχύσουμε την 
ενσυναίσθηση και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση στρατηγικών παρέμβασης σε αντίστοιχα 
περιστατικά στο χώρο του σχολείου. Το εργαστήρι στηρίζεται στην τεχνική του Θεατρικού 
Παιχνιδιού, όπου οι συμμετέχοντες, περνώντας μέσα από τις τέσσερις φάσεις που το διέπουν, 
βιώνουν τα συναισθήματα που προκύπτουν από τον εκφοβισμό/ θυματοποίηση, παίρνουν τη 
θέση κάθε εμπλεκομένου και αντιλαμβάνονται τη δυναμική κάθε ρόλου, αλληλεπιδρούν με τους 
άλλους ρόλους και καταλήγουν σε συμπεράσματα, σύμφωνα με τα ερεθίσματα που τους έχουν 
δοθεί αλλά και με αυτά που φέρουν οι συμμετέχοντες από το περιβάλλον στο οποίο κινούνται. 
Στόχος είναι μέσα από τις υποομάδες που δημιουργούνται και από τα ερεθίσματα που δίδονται 
να διαμορφωθούν οι προτάσεις παρέμβασης τις οποίες να καταθέσουν στις υπόλοιπες υποομάδες 
με τη βοήθεια των τεχνικών του Θεατρικού Παιχνιδιού, εύκολα υλοποιήσιμες στο χώρο του 
σχολείου. Με την ολοκλήρωση του  εργαστηρίου επιδιώκεται οι συμμετέχοντες να έχουν 
αντιληφθεί τη σοβαρότητα του φαινομένου, το ρόλο κάθε εμπλεκομένου αλλά και το ρόλο κάθε 
ενήλικα στην αποφυγή τέτοιων περιστατικών,  αλλά και στη διαχείρισή τους στο χώρο του 
σχολείου. 

Λέξεις κλειδιά: Εκφοβισμός/ Θυματοποίηση, Θύτης, θύμα, Θεατρικό Παιχνίδι, 
Εκπαίδευση

1 Εισαγωγή
Τα παιδιά από την προσχολική τους ηλικία εντάσσονται σε ολιγομελείς ομάδες, όπως 

αυτές του παιδικού σταθμού και της γειτονιάς, σύμφωνα με τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντά 
τους ή τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Οι τόσο απλές συναναστροφές συμβάλλουν στην 
ανοικοδόμηση της προσωπικότητας του παιδιού και στην ανάπτυξη λειτουργιών σε 
συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. Το παιδί από πολύ μικρή ηλικία μαθαίνει να 
αλληλεπιδρά με τους συνομηλίκους του και να ασκεί κοινωνικές συμπεριφορές.

Με την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό σχολείο, το κοινωνικό περιβάλλον του 
διαφοροποιείται και καλείται το παιδί εκ νέου να διαμορφώσει το κύκλο των συμμαθητών με 
τους οποίους θα συναναστρέφεται. Οι συμμαθητές και ο δάσκαλος ασκούν ιδιαίτερο ρόλο στη 
ζωή και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Η αλληλεπίδραση με τους 
σημαντικούς άλλους έχει ιδιαίτερη σημασία μιας και αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών ένας 
ιδιαίτερος κώδικας επικοινωνίας, η παραβίαση του οποίου συχνά επιφέρει συγκρούσεις και 
γεννά παραβατική συμπεριφορά, την οποία πιθανόν τα άτομα που καταφεύγουν σε αυτή να την 
έχουν βιώσει είτε μέσα στην οικογένεια είτε μέσα στο ίδιο το σχολείο. Έχει παρατηρηθεί ότι οι 
επιτυχείς σχέσεις με τους συνομηλίκους και τους δασκάλους συμβάλλουν στην ομαλή 
προσαρμογή τους, σε αντίθεση με τις δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις που οδηγούν στην 
απόσυρση, τη μοναξιά και την παραίτηση από κάθε σχολική δραστηριότητα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
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Ειδικά στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου οι γονείς στην προσπάθειά τους να 
ανταποκριθούν σε κοινωνικές απαιτήσεις αναγκάζονται να απουσιάζουν από την οικογένειά 
τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο χρόνος που αφιερώνουν σε αυτήν να είναι 
περιορισμένος και πολλές φορές αυτός να συντροφεύεται από έλλειψη ποιότητας. Δεν είναι 
λίγες οι φορές όπου οι γονείς στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους 
καταφεύγουν σε αντιπαιδαγωγικές μεθόδους με αποτέλεσμα το παιδί να αναπτύσσεται σε ένα 
περιβάλλον, όπου κυριαρχεί η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας και η άσκηση βίας να 
καταλαμβάνει σημαντική θέση στην καθημερινότητά τους.

Το φαινόμενο του εκφοβισμού/ θυματοποίησης ταλανίζει ολοένα και περισσότερο τη 
σχολική κοινότητα, μιας και υπονομεύονται οι κοινωνικές δεξιότητες και η μαθησιακή 
διαδικασία. Ο εκφοβισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια. Φαινόμενα 
εκφοβισμού/ θυματοποίησης παρατηρούνται με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα στις 
σύγχρονες κοινωνίες, προκαλώντας ιδιαίτερη ανησυχία σε γονείς, εκπαιδευτικούς ,μαθητές αλλά 
και σε όσους είναι ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα που ταλανίζουν τις παιδικές ψυχές.

2. Εκφοβισμός/ θυματοποίηση
Τα τελευταία χρόνια, όπου το φαινόμενο του εκφοβισμού και θυματοποίησης λαμβάνει 

εκρηκτικές διαστάσεις μιας και ολοένα αυξάνονται τα κρούσματα βίας στο σχολικό χώρο σε 
διεθνές επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα, αρκετοί ερευνητές μελετούν το φαινόμενο στην 
προσπάθεια τους να μειωθούν τέτοιου είδους στοιχεία, αλλά και να εκλείψουν.

Ειδικότερα, πλήθος ερευνών εκτιμούν την έκταση του φαινομένου, των επιδημιολογικών 
παραμέτρων σε διάφορες χώρες παγκοσμίως, τα αίτια εμφάνισης κρουσμάτων βίαιης 
συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, τα χαρακτηριστικά των θυτών αλλά και των παιδιών που 
αποτελούν δέκτες μιας τέτοιας βίαιης συμπεριφοράς, το βαθμό συνειδητοποίησης της 
κατάστασης από τα ίδια τα παιδιά αλλά και από το περιβάλλον τους είτε αυτό είναι σχολικό 
(δάσκαλος, συμμαθητές) καθώς και από το οικογενειακό (γονείς, αδέρφια), τον τρόπο που 
διαχειρίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις.

Ακόμα ποικίλουν οι έρευνες που μελετούν τις επιδράσεις που μπορεί να έχουν τέτοιου 
είδους καταστάσεις στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών που εμπλέκονται είτε άμεσα (θύτες/ 
θύματα) είτε έμμεσα (ουδέτεροι παρατηρητές), στην ψυχική και σωματική τους υγεία. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρουν συγκεντρώνουν και τα προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης, πρόληψης καθώς και 
παρέμβασης ώστε να μειωθούν ή να εκλείψουν αν αυτό είναι δυνατό κρούσματα με παιδιά σε 
ρόλο θύτη ή θύμα στις σύγχρονες κοινωνίες.

Ένας μαθητής, ο οποίος δέχεται επανειλημμένως και για μεγάλο χρονικό διάστημα 
αρνητικές ενέργειες από ένα συμμαθητή ή μια ομάδα συμμαθητών, συνήθως ανέρχεται σε δύο ή 
τρία άτομα, θεωρείται ότι υπόκειται σε εκφοβισμό (bullying)  ή θυματοποίηση (victimization)
(Οlweus,1993). Βασικό στοιχείο του εκφοβισμού αποτελεί η επανάληψη της επιθετικής 
ενέργειας από ένα δυνατό θύτη προς ένα αδύναμο θύμα και παρατηρείται μια συστηματική 
κατάχρηση εξουσίας (Smith & Sharp 1994, στο Sharp & Brain,2000).

Ο εκφοβισμός χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των μέσων που διαθέτει, μιας και μπορεί 
να είναι λεκτικός, σεξουαλικός και ψυχολογικός. Ειδικότερα, ένα άτομο που βιώνει εκφοβισμό 
μπορεί να δεχτεί λεκτικές επιθέσεις, ύβρεις, ταπείνωση, αποκλεισμό από την ομάδα των 
συνομηλίκων, σωματική βία, καταστροφή αντικειμένων του θύματος, τα οποία έχουν 
συναισθηματική αξία για το ίδιο το άτομο που βιώνει τέτοιες καταστάσεις, κλοπή αντικειμένων, 
απειλές κ.α. 

Συνοψίζοντας, το bulling μπορεί να κάνει αισθητή την παρουσία του  μιας και 
διακρίνεται σε σωματικό (κλωτσιές, μπουνιές, χτυπήματα), λεκτικό (βρισιές, προσβολές, 
διάδοση ανυπόστατων πληροφοριών), συναισθηματικό (μη φιλική συμπεριφορά που να 
προσεγγίζει τα όρια της εχθρικής συμπεριφοράς, αγενής συμπεριφορά), απειλητική 
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συμπεριφορά (απειλητική στάση ώστε να δώσει ο θύτης κάποιο χρηματικό ποσό ή προσωπικά 
αντικείμενα, που μπορεί να έχουν κάποια υλική ή και συναισθηματική αξία για το θύμα την 
οποία πιθανόν να γνωρίζει και να εκμεταλλεύεται ο θύτης) και cyber bullying (το παιδί –θύμα 
αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, όπως κινητό τηλέφωνο,emails, προσωπικές ιστοσελίδες, 
επιδιώκει να έρθει σε επαφή με το παιδί-θύμα, ώστε να του ασκήσει κάποια από τις 
προαναφερόμενες μορφές βίας).

Κατά την θυματοποίηση, το άτομο γίνεται στόχος λεκτικής, σωματικής αλλά και άλλης 
μορφής βίας από την ομάδα των συνομηλίκων τους, όπου η σχέση αυτή ανακυκλώνεται από 
τέτοιες μορφές βίας (Ladd, et al., 1997). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Olweus (1993), η 
θυματοποίηση ορίζεται ως η κατάσταση στην οποία το παιδί γίνεται κατ’ επανάληψη δέκτης 
επιθετικών συμπεριφορών από συνομήλικούς του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θεωρείται ως 
ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, το οποίο κάνει αισθητή τη παρουσία του και στο χώρο του 
σχολείου, μιας και στηρίζεται σε πλήθος παραγόντων, όπως η κοινωνική συμπεριφορά και η 
αυτοεκτίμηση του παιδιού. Πρόκειται για μια ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ θύτη και θύματος 
(Elliott, 1997, στο Τσαγκάρη, 2003).

Η θυματοποίηση περικλείει συστηματικό εκφοβισμό και απειλές, απρόκλητη χρήση 
επιθετικών μεθόδων ως προς την παρενόχληση, στιγματισμό και πρόκληση φόβου στον άλλο, 
ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις σε σχολεία της Δυτικής Ευρώπης, 
στη Βόρεια Αμερική, καθώς και σε πλήθος άλλων χωρών (Smith et al, 1999). Σε επιδημιολογική 
μελέτη στις Η.Π.Α., σε δείγμα 15.000 μαθητών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού αλλά και 
στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, το 8,4% των μαθητών του δείγματος ισχυρίστηκε ότι έπεσε 
θύμα  συστηματικών επιθετικών προσβολών και προκλήσεων (Νansel et al., 2001 στο 
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(Ρήγα, 2008). Ο Winnicott το θεώρησε ως μέσο επίλυσης προβλημάτων που συμβάλλει στην 
¨αποκατάσταση¨ του εαυτού και της επικοινωνίας. Οι Mannoni και Dolto κάνουν λόγο για 
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παιχνίδι που συμβάλλει στην ψυχαναλυτική θεραπεία των παιδιών, ενώ ο Moreno κάνει λόγο για 
τη δυναμική της ομάδας και τον αυθορμητισμό για τη θεραπεία διαφόρων ψυχικών παθήσεων 
(Ρήγα, 1996∙ 2002 ∙2008).

Η Αnna Freud (1975) αναφέρει την παιγνιδοθεραπεία ως ¨παιδαγωγικό και θεραπευτικό¨ 
έργο συγχρόνως. Ωστόσο, δε θεωρεί όλα τα παιχνίδια του παιδιού συμβολίζουν κάτι. Ένας 
θεραπευτής που είναι έμπειρος και εμβαθύνει το παιχνίδι του παιδιού στην οικογενειακή 
κατάσταση, στις τρέχουσες εμπειρίες, στους φόβους, στις ελπίδες και τις επιθυμίες του, μπορεί 
να αποκομίσει χρήσιμες πληροφορίες και να βοηθήσει το παιδί στην θεραπεία του. Η θεραπεία 
με το παιχνίδι για παιδιά (play therapy) η Freud την ορίζει ως ¨παιδική ψυχοθεραπεία¨ (Ρήγα, 
1983 ∙2008).

Με την αυθόρμητη έκφραση του παιδιού μέσα από το παιχνίδι, μπορεί ένας έμπειρος 
θεραπευτής να εντοπίσει τα βαθύτερα απωθημένα βιώματα, τις εμπειρίες, τις επιθυμίες καθώς 
και τα μυστικά του, αλλά και γενικότερα ανιχνεύεται η ψυχοδυναμική της προσωπικότητας του 
και αποκαλύπτονται οι εσωτερικές του συγκρούσεις. Με το παιχνίδι τα παιδιά 
απελευθερώνονται από το θυμό την επιθετικότητα, είτε επειδή βιώνουν μια απωθημένη 
εχθρότητα είτε επειδή τα αποτελέσματα του θυμού μπορούν να βιωθούν από το ίδιο το παιδί ως 
αρνητικά στοιχεία. 

Εξάλλου είναι θεμιτό από το παιδί να εκφράζει τα βιώματά του και την ένταση που 
βιώνει μέσα σε μια ελεγχόμενη ομάδα από την οποία ξέρει ότι δε θα υπάρξει ανταπόδοση των 
συναισθημάτων αυτών. Η επιθετική στάση του παιδιού αντιμετωπίζεται από τη στιγμή που 
αποφασίσει να εκφράσει τα επιθετικά συναισθήματά του μέσα από το παιχνίδι (Ρήγα 1996∙
2008).

3.1. Στάδια εφαρμογής του Θεατρικού Παιχνιδιού σε ομάδα
Το Θ.Π. διακρίνεται σε στάδια από τα οποία καλείται να περάσει η ομάδα . Ωστόσο, 

διίστανται οι απόψεις που αφορούν την πορεία από την οποία καλείται να περάσει ένα Θεατρικό 
Παιχνίδι. 

Ειδικότερα, το στάδιο της προθέρμανσης (warm up), έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και 
περιλαμβάνει ασκήσεις χαλάρωσης του σώματος και των αισθητήριων οργάνων  μέσα από 
πλήθος παιχνιδιών. 

Έπειτα, είναι το στάδιο της σύνθεσης ενός σεναρίου, στο οποίο θα στηριχθεί το θεατρικό 
παιχνίδι, χωρίς ωστόσο να είναι δεσμευτικό, μιας και μπορεί στην πορεία να τροποποιηθεί. 
Σειρά έχει η συλλογή υλικού, αντικειμένων ικανά να συμβάλλουν στο θεατρικό παιχνίδι, 
δίδοντας στη συνέχεια τη σκυτάλη στο στάδιο της επεξεργασίας, όπου  δίδεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην ανάληψη δράσης και έκφρασης του παιδιού με το λόγο και την κίνηση. Το 
θεατρικό παιχνίδι ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση όσων διαδραματίστηκαν, μέσα από τη 
συζήτηση του εμψυχωτή με τα παιδιά.

Ένας άλλος διαχωρισμός, που γίνεται στο Θεατρικό Παιχνίδι, αναφέρεται σε τρείς 
φάσεις. Η πρώτη αφορά τη συγκέντρωση και χαλάρωση του σώματος και των αισθήσεων των 
παιδιών, έπειτα είναι το στάδιο της άσκησης και σωματικής έκφρασης, λειτουργώντας ως 
ερέθισμα για την ενεργοποίηση των μαθητών, και ολοκληρώνοντας, σειρά έχει το τρίτο στάδιο, 
το οποίο αφορά αυτοσχεδιασμούς- παιχνίδια, που στόχο έχουν μέσα από την ένωση σωματικών, 
ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων τη δράση των παιδιών με κίνηση και λόγο (Γαλάντης, 
1991∙ Κατσαρού, 1991)

Ωστόσο το σύνολο των ερευνητών αναφέρονται στην ύπαρξη τεσσάρων σταδίων από τα 
οποία οφείλει να περνάει ένα Θεατρικό Παιχνίδι. Αναλυτικότερα, το στάδιο της απελευθέρωσης, 
σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση του παιδιού, το οποίο αποφορτίζεται αποβάλλοντας φόβους, 
άγχος, ένταση, αναστολές και επιφυλάξεις, μέσα από πλήθος τεχνικών, εντάσσεται σε ομάδα και 
κυριαρχεί η αισθητικοκινητική δράση (Βουτσινά 1991∙ Κουρετζης,1986∙1987∙1989α ∙1989β∙
1991α∙ 1991γ∙ 1991δ∙ 1999∙ 2000) στη βιβλιογραφία συναντάμε τη φάση αυτή και με άλλη 



655

παιχνίδι που συμβάλλει στην ψυχαναλυτική θεραπεία των παιδιών, ενώ ο Moreno κάνει λόγο για 
τη δυναμική της ομάδας και τον αυθορμητισμό για τη θεραπεία διαφόρων ψυχικών παθήσεων 
(Ρήγα, 1996∙ 2002 ∙2008).

Η Αnna Freud (1975) αναφέρει την παιγνιδοθεραπεία ως ¨παιδαγωγικό και θεραπευτικό¨ 
έργο συγχρόνως. Ωστόσο, δε θεωρεί όλα τα παιχνίδια του παιδιού συμβολίζουν κάτι. Ένας 
θεραπευτής που είναι έμπειρος και εμβαθύνει το παιχνίδι του παιδιού στην οικογενειακή 
κατάσταση, στις τρέχουσες εμπειρίες, στους φόβους, στις ελπίδες και τις επιθυμίες του, μπορεί 
να αποκομίσει χρήσιμες πληροφορίες και να βοηθήσει το παιδί στην θεραπεία του. Η θεραπεία 
με το παιχνίδι για παιδιά (play therapy) η Freud την ορίζει ως ¨παιδική ψυχοθεραπεία¨ (Ρήγα, 
1983 ∙2008).

Με την αυθόρμητη έκφραση του παιδιού μέσα από το παιχνίδι, μπορεί ένας έμπειρος 
θεραπευτής να εντοπίσει τα βαθύτερα απωθημένα βιώματα, τις εμπειρίες, τις επιθυμίες καθώς 
και τα μυστικά του, αλλά και γενικότερα ανιχνεύεται η ψυχοδυναμική της προσωπικότητας του 
και αποκαλύπτονται οι εσωτερικές του συγκρούσεις. Με το παιχνίδι τα παιδιά 
απελευθερώνονται από το θυμό την επιθετικότητα, είτε επειδή βιώνουν μια απωθημένη 
εχθρότητα είτε επειδή τα αποτελέσματα του θυμού μπορούν να βιωθούν από το ίδιο το παιδί ως 
αρνητικά στοιχεία. 

Εξάλλου είναι θεμιτό από το παιδί να εκφράζει τα βιώματά του και την ένταση που 
βιώνει μέσα σε μια ελεγχόμενη ομάδα από την οποία ξέρει ότι δε θα υπάρξει ανταπόδοση των 
συναισθημάτων αυτών. Η επιθετική στάση του παιδιού αντιμετωπίζεται από τη στιγμή που 
αποφασίσει να εκφράσει τα επιθετικά συναισθήματά του μέσα από το παιχνίδι (Ρήγα 1996∙
2008).

3.1. Στάδια εφαρμογής του Θεατρικού Παιχνιδιού σε ομάδα
Το Θ.Π. διακρίνεται σε στάδια από τα οποία καλείται να περάσει η ομάδα . Ωστόσο, 

διίστανται οι απόψεις που αφορούν την πορεία από την οποία καλείται να περάσει ένα Θεατρικό 
Παιχνίδι. 

Ειδικότερα, το στάδιο της προθέρμανσης (warm up), έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και 
περιλαμβάνει ασκήσεις χαλάρωσης του σώματος και των αισθητήριων οργάνων  μέσα από 
πλήθος παιχνιδιών. 

Έπειτα, είναι το στάδιο της σύνθεσης ενός σεναρίου, στο οποίο θα στηριχθεί το θεατρικό 
παιχνίδι, χωρίς ωστόσο να είναι δεσμευτικό, μιας και μπορεί στην πορεία να τροποποιηθεί. 
Σειρά έχει η συλλογή υλικού, αντικειμένων ικανά να συμβάλλουν στο θεατρικό παιχνίδι, 
δίδοντας στη συνέχεια τη σκυτάλη στο στάδιο της επεξεργασίας, όπου  δίδεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην ανάληψη δράσης και έκφρασης του παιδιού με το λόγο και την κίνηση. Το 
θεατρικό παιχνίδι ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση όσων διαδραματίστηκαν, μέσα από τη 
συζήτηση του εμψυχωτή με τα παιδιά.

Ένας άλλος διαχωρισμός, που γίνεται στο Θεατρικό Παιχνίδι, αναφέρεται σε τρείς 
φάσεις. Η πρώτη αφορά τη συγκέντρωση και χαλάρωση του σώματος και των αισθήσεων των 
παιδιών, έπειτα είναι το στάδιο της άσκησης και σωματικής έκφρασης, λειτουργώντας ως 
ερέθισμα για την ενεργοποίηση των μαθητών, και ολοκληρώνοντας, σειρά έχει το τρίτο στάδιο, 
το οποίο αφορά αυτοσχεδιασμούς- παιχνίδια, που στόχο έχουν μέσα από την ένωση σωματικών, 
ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων τη δράση των παιδιών με κίνηση και λόγο (Γαλάντης, 
1991∙ Κατσαρού, 1991)

Ωστόσο το σύνολο των ερευνητών αναφέρονται στην ύπαρξη τεσσάρων σταδίων από τα 
οποία οφείλει να περνάει ένα Θεατρικό Παιχνίδι. Αναλυτικότερα, το στάδιο της απελευθέρωσης, 
σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση του παιδιού, το οποίο αποφορτίζεται αποβάλλοντας φόβους, 
άγχος, ένταση, αναστολές και επιφυλάξεις, μέσα από πλήθος τεχνικών, εντάσσεται σε ομάδα και 
κυριαρχεί η αισθητικοκινητική δράση (Βουτσινά 1991∙ Κουρετζης,1986∙1987∙1989α ∙1989β∙
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ορολογία όπως «περίοδος προετοιμασίας» (Σεργη, 1991) αλλά και ως «αρχική φάση» 
(Γραμματάς, 1999β).

Έπειτα, σειρά έχει το στάδιο της αναπαραγωγής, όπου το παιδί επιλέγει ένα ρόλο και 
συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός άξονα στον οποίο θα στηριχτεί το θεατρικό παιχνίδι 
(Κουρετζης, 1991δ). διαφορετικά ορίζεται και ως «περίοδος εκκόλαψης» (Σέργη, 1991) αλλά 
και ως «παιχνίδι ρόλων» (Γραμματάς,1999α).

Το στάδιο του σκηνικού αυτοσχεδιασμού χαρακτηρίζεται ως πεμπτουσία της δράσης, 
μιας και τα παιδιά παρουσιάζουν όσα έχουν σκεφτεί, έχουν βιώσει αλλά και φανταστεί. Στην 
ουσία, ζουν και βιώνουν τη δράση (Κουρετζής, 1991), γίνονται ένα με το ρόλο τους στον οποίο 
έχουν εντάξει και προσωπικά στοιχεία.

Ολοκληρώνοντας , στο στάδιο της ανάλυσης ή συζήτησης κυριαρχεί η επεξεργασία 
πολλαπλών επιπέδων, μιας και δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να συζητήσουν με τον 
εμψυχωτή, σχολιάζουν όσα διαδραματίστηκαν και εκφράζουν τις προσωπικές του απόψεις προς 
βελτίωση της ομάδας και των τεχνικών που αξιοποίησαν. Τα συμπεράσματα στα οποία 
προβαίνει η ομάδα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα μιας και αποτελούν τη μαγιά για τη βελτίωσή τους 
στις επόμενες συναντήσεις τους (Κουρετζής, 1986∙ Κουρετζής στο Ε.Κ.Θ.Π.Ν., 1991α

∙Κουρετζής,1991γ ∙1991δ∙ Γραμματάς, 1999α). 
Στο συγκεκριμένο  βιωματικό εργαστήρι περνάμε από τις τέσσερις φάσεις όπως 

ορίζονται από τον Κουρετζή (2008, σελ.291):  
Α΄ Φάση: Ευαισθητοποίηση και επικοινωνία. Συγκρότηση της ομάδας που πρόκειται να 

μπει σε μια διαδικασία έκφρασης. Ανάπτυξη της δυναμικής
Β΄ Φάση: Αναπαραγωγή. Το παιχνίδι των ρόλων, θέματα και καταστάσεις που 

ανακαλύπτουν τα παιδιά. διαμόρφωση περιβάλλοντος δράσης. Αναγνώριση των σημείων 
«όψης»  της θεατρικής πράξης.

Γ΄ Φάση: Εκτέλεση ενός σκηνικού δρώμενου που έχει σχέση με τις εμπειρίες που 
βίωσαν τα παιδιά στις προηγούμενες φάσεις. Παρουσιάζουν εκείνο που έχει σχέση με τις 
ανάγκες τους, την αισθητική τους, τη θέασή τους. μετατρέπουν το αόρατο σε ορατό, το 
ακαθόριστο σε συγκεκριμένο σκηνικό παρόν. Αποσαφηνίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και τα 
προβλήματά τους.

Δ΄ Φάση: Ανάλυση της επεξεργασίας πολλαπλών επιπέδων. Από το θεατρικό παιχνίδι 
ενδεχομένως η ομάδα να φτάσει σε μια οργανωμένη παράσταση χωρίς το αισθητικό αποτέλεσμα 
να εκβιάζεται.

Παρόλο που υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση από του επιστήμονες ως προς τα στάδια του 
Θεατρικού Παιχνιδιού, στην πραγματικότητα από όλους τονίζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης 
αλληλουχίας μεταξύ των σταδίων που περνάει ο εμψυχωτής την ομάδα του, ώστε να μπορέσει 
να την οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα, ανεξάρτητα αν αυτό διαφέρει από το αρχικό που πιθανόν 
να είχε υπόψη του πριν την έναρξη του Θεατρικού Παιχνιδιού.

3.2. Πλαίσιο εργαστηρίου

Στόχος του βιωματικού εργαστηρίου αποτελεί συμβολή της στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και αλληλεπίδρασης των ομάδων των συνομηλίκων, να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν και να προσεγγίσουν ακόμα περισσότερο την ψυχοσύνθεση 
των μαθητών τους, αλλά και να συμβάλλει στη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Ακόμα, μπορεί 
να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια ευαισθητοποιημένων εκπαιδευτικών που δεν 
περιορίζονται στα στενά σχολικά πλαίσια, αλλά έχοντας επίγνωση της σπουδαιότητας του ρόλου 
τους στην ανάπτυξη των παιδιών ενδιαφέρονται για την επίλυση όποιων συγκρουσιακών 
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πολλαπλών επιπέδων, μιας και δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να συζητήσουν με τον 
εμψυχωτή, σχολιάζουν όσα διαδραματίστηκαν και εκφράζουν τις προσωπικές του απόψεις προς 
βελτίωση της ομάδας και των τεχνικών που αξιοποίησαν. Τα συμπεράσματα στα οποία 
προβαίνει η ομάδα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα μιας και αποτελούν τη μαγιά για τη βελτίωσή τους 
στις επόμενες συναντήσεις τους (Κουρετζής, 1986∙ Κουρετζής στο Ε.Κ.Θ.Π.Ν., 1991α

∙Κουρετζής,1991γ ∙1991δ∙ Γραμματάς, 1999α). 
Στο συγκεκριμένο  βιωματικό εργαστήρι περνάμε από τις τέσσερις φάσεις όπως 

ορίζονται από τον Κουρετζή (2008, σελ.291):  
Α΄ Φάση: Ευαισθητοποίηση και επικοινωνία. Συγκρότηση της ομάδας που πρόκειται να 

μπει σε μια διαδικασία έκφρασης. Ανάπτυξη της δυναμικής
Β΄ Φάση: Αναπαραγωγή. Το παιχνίδι των ρόλων, θέματα και καταστάσεις που 

ανακαλύπτουν τα παιδιά. διαμόρφωση περιβάλλοντος δράσης. Αναγνώριση των σημείων 
«όψης»  της θεατρικής πράξης.

Γ΄ Φάση: Εκτέλεση ενός σκηνικού δρώμενου που έχει σχέση με τις εμπειρίες που 
βίωσαν τα παιδιά στις προηγούμενες φάσεις. Παρουσιάζουν εκείνο που έχει σχέση με τις 
ανάγκες τους, την αισθητική τους, τη θέασή τους. μετατρέπουν το αόρατο σε ορατό, το 
ακαθόριστο σε συγκεκριμένο σκηνικό παρόν. Αποσαφηνίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και τα 
προβλήματά τους.

Δ΄ Φάση: Ανάλυση της επεξεργασίας πολλαπλών επιπέδων. Από το θεατρικό παιχνίδι 
ενδεχομένως η ομάδα να φτάσει σε μια οργανωμένη παράσταση χωρίς το αισθητικό αποτέλεσμα 
να εκβιάζεται.

Παρόλο που υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση από του επιστήμονες ως προς τα στάδια του 
Θεατρικού Παιχνιδιού, στην πραγματικότητα από όλους τονίζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης 
αλληλουχίας μεταξύ των σταδίων που περνάει ο εμψυχωτής την ομάδα του, ώστε να μπορέσει 
να την οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα, ανεξάρτητα αν αυτό διαφέρει από το αρχικό που πιθανόν 
να είχε υπόψη του πριν την έναρξη του Θεατρικού Παιχνιδιού.

3.2. Πλαίσιο εργαστηρίου

Στόχος του βιωματικού εργαστηρίου αποτελεί συμβολή της στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και αλληλεπίδρασης των ομάδων των συνομηλίκων, να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν και να προσεγγίσουν ακόμα περισσότερο την ψυχοσύνθεση 
των μαθητών τους, αλλά και να συμβάλλει στη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Ακόμα, μπορεί 
να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια ευαισθητοποιημένων εκπαιδευτικών που δεν 
περιορίζονται στα στενά σχολικά πλαίσια, αλλά έχοντας επίγνωση της σπουδαιότητας του ρόλου 
τους στην ανάπτυξη των παιδιών ενδιαφέρονται για την επίλυση όποιων συγκρουσιακών 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

656

καταστάσεων βιώνουν τα παιδιά και επιθυμούν να συμβάλλουν στην υγιή ανάπτυξη των 
παιδιών. 

Στην α΄ φάση δίδονται στους εμψυχούμενους εφημερίδες, τις οποίες αξιοποιούν με 
διάφορους τρόπους, ακολουθώντας τις οδηγίες του εμψυχωτή, όπως να διαβάσουν με 
διαφορετικούς τρόπους μια είδηση, έπειτα τους ζητάμε να λειτουργήσουν ως δυάδα και να 
αλληλεπιδράσουν με το ζευγάρι τους στηριζόμενοι στο ίδιο πάντα κείμενο, οδηγώντας τους 
κλιμακωτά σε αύξηση της έντασης της φωνής τους.

Στη β΄ φάση ζητάμε από τους εμψυχούμενους να σκίσουν την εφημερίδα που κρατούν και 
την κάνουν μπάλες, στρέφοντάς τις εναντίον των άλλων χρησιμοποιώντας λεκτικές εκφράσεις. 
Περνώντας από τη θέση του θύτη, ο οποίος δρα από απόσταση, του θύματος, ο οποίος βιώνει εκ 
του ασφαλούς την επίθεση και του παρατηρητή του γεγονότος, που βρίσκεται σε θέση 
απόστασης παρατηρώντας την όλη κατάσταση. Στόχος είναι να βιώσουν τα τρία αυτά 
διαφορετικά συναισθήματα και τη δυναμική που αναπτύσσεται μέσα στην ομάδα καθώς 
κλιμακώνεται η ένταση. Ο συντονισμός γίνεται από τον εμψυχωτή και  οι ρόλοι αλλάζουν και 
λειτουργεί σαν ρολόι ώστε όλοι να γίνουν θύτες, θύματα και παρατηρητές.

Στη γ΄ φάση ζητάμε από τις τρεις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί να εκφράσουν τις 
σκέψεις και τα συναισθήματά τους και να επιδιώξουν να παρουσιάσουν τον τρόπο επίλυσης της 
συγκρουσιακής κατάστασης, που θα δείξουν μέσα από το δρώμενό τους όπως εκείνοι επιθυμούν 

Στη δ΄ φάση γίνεται συζήτηση και σχολιασμός όλων των καταστάσεων και 
συναισθημάτων που προέκυψαν μέσα παό το εργαστήριο και για να ολοκληρωθεί το εργαστήρι, 
διαμορφώνεται ένας κύκλο και μέσα σε αυτός απλώνεται ένα πανί όπου καθένας καταθέτει το 
συναίσθημα που αποκόμισε και τη σκέψη του για τους λόγους που οδηγούν σε περιστατικά 
εκφοβισμού/ θυματοποίησης. Το πανί τμηματικά κλείνει εγκλωβίζοντας όλους αυτούς τους 
αρνητικούς παράγοντες και τοποθετείται ως μια μπάλα στο κέντρο του κύκλου, κρατώντας 
εγκλωβισμένους όλους τους αρνητικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση 
περιστατικών εκφοβισμού/ θυματοποίησης

4 Συμπεράσματα
Μέσα από το εργαστήριο αυτό, οι εμψυχούμενοι ευαισθητοποιούνται με βιωματικό τρόπο 

για τον εκφοβισμό/ θυματοποίηση, αντιλαμβάνονται το ρόλο κάθε εμπλεκομένου (θύτη, θύμα, 
παρατηρητή) για τις λεπτές γραμμές που υπάρχουν ανάμεσά τους και την ευκολία να περνάς από 
τη μία θέση στην άλλη, για την δυναμική που αναπτύσσεται μέσα σε αυτές τις ομάδες των 
ισχυρών σε αντιδιαστολή με την αδυναμία που βιώνει το θύμα, θα βάλουν τον εαυτό τους στη 
θέση των ρόλων αυτών και  στη συνέχεια θα τους δοθεί η δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουν 
για το ρόλο τους και θα επιδιώξουν να βρουν λύσεις αλλά και να τις παρουσιάσουν με έναν 
ξεχωριστό τρόπο, όπως μόνο αυτοί γνωρίζουν. Ολοκληρώνοντας το εργαστήριο, οι 
συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει χρήσιμα εργαλεία που να τους καθιστούν ακόμα πιο 
ευαισθητοποιημένους ως προς τον εντοπισμό  περιστατικών εκφοβισμού/ θυματοποίησης, αλλά 
και να πάρουν ιδέες για να οργανώσουν δικές τους δραστηριότητες εφαρμόζοντας τεχνικές του 
θεατρικού παιχνιδιού. 



657

Βιβλιογραφία

Βουτσινά, Κ. (1991). Το Θεατρικό Παιχνίδι. Αθήνα : Δίπτυχο.
Γαλάντης, Γ. (1991). Παιχνίδι και Δράμα: εφαρμογές και εκδοχές της συζευξης. Στο Ε.Π.Λ., 

Τομ.6. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης, 163-169.
Γραμματάς, Θ. (1999α). Fantasyland: Θέατρο για παιδικό και Νεανικό κοινό, Αθήνα: Τυπωθήτω
Γραμματάς, Θ. (1999β). Διδακτική του Θεάτρου. Αθήνα: Τυπωθήτω
Κατσαρού, Β. (1991). Προγραμματισμένο Θ.Π. στο 5ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, 

Θεσσαλονίκης, Σύγχρονο Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός,4,33-38.
Κουρετζής, Λ. (1986). Το Θέατρο στην Εκπαίδευση: το Θ.Π. στο Νηπιαγωγείο και στο 

Δημοτικό. Διαδρομές, 4,306-312
Κουρετζής, Λ. (1987). Το Θεατρικό Παιχνίδι στο Νηπιαγωγείο-Δημοτικό, Ανοιχτό Σχολείο, 14, 

26-28
Κουρετζής, Λ. (1989α). Το Θεατρικό Παιχνίδι, στο Το Παιδικό Θέαμα. Αθήνα: Καστανιώτη,79-

85.
Κουρετζής, Λ.(1989β). Το Θεατρικό Παιχνίδι: κάποιες παιδαγωγικές και θεατρολογικές 

προσεγγίσεις. Διαβάζω, 214, 63-68.
Κουρετζής, Λ.,(1991α). Το Θεατρικό Παιχνίδι στο Θέατρο για Παιδιά : ένας πρακτικός οδηγός,

στο Ε.Κ.Θ.Π.Ν, 157-159.
Κουρετζής, Λ. (1991β). Το Θεατρικό Παιχνίδι- διάσταση της αγωγής μέσα από το Θέατρο, 

Ε.Π.Λ, Τομ.6, 170-179.
Κουρετζής, Λ. (1991γ). Το Θεατρικό Παιχνίδι στη σύγχρονη εκπαίδευση, Το Σχολείο και το 

Σπίτι,6 (345), 263-270
Κουρετζής, Λ. (1991δ). Το Θεατρικό Παιχνίδι. Αθήνα: Καστανιώτη.
Κουρετζής, Λ. (1993). Το Θεατρικό Παιχνίδι στα πλαίσια ενός προγράμματος Καλλιτεχνικής 

Παιδείας, Εικαστική Παιδεία,9, 126-133.
Κουρετζής, Λ. (1999). Θεατρική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο και η δια του θεάτρου παίδευση, 

Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 11, 6-13.
Κουρετζής, Λ.(2000). Το Θεατρικό Παιχνίδι στην Εκπαίδευση, στο ¨Πολιτισμός και 

Εκπαίδευση- δυναμική ώσμωση στην παιδαγωγική διαδικασία¨, Ρέθυμνο, 22-30.
Κουρετζής, Λ.(2008). Το Θεατρικό Παιχνίδι και οι διαστάσεις του, Αθήνα: Ταξιδευτής.
Κουρκούτας Η. (2008). Θυματοποίηση στην παιδική ηλικία: ολιστικές παρεμβάσεις για την 

ένταξη στο πλαίσιο του σχολείου των παιδιών- θυμάτων βίας και κοινωνικού 
αποκλεισμού. Στο H. Κουρκούτας & J. Chartier (Επιμ.) Παιδιά και έφηβοι με 
ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές. Στρατηγικές Παρέμβασης (σσ.303-348). 
Αθήνα: Τόπος.

Κουρκούτας, Η., Γιοβαζόλιας, Θ., & Μιτσοπούλου Ε. (2006). Διερεύνηση του φαινομένου του 
εκφοβισμού σε αγόρια-μαθητές δημοτικού σε σχέση με γονικούς τύπους συμπεριφοράς και 
συγκεκριμένα ψυχικά χαρακτηριστικά. 2ο Δυνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, 
Νοέμβριος, Αθήνα.

Ladd, G. W., Kochenderfer, B. J., & Coleman, C. C. (1997). Classroom peer acceptance, 
friendship, and victimization: Distinct relational systems that contribute uniquely to 
children’s school adjustment? Child Development 68, 1181-1197.

Olweus, D. (1993). Bullying at school. What we know and what we can do. Oxford: Blackwell.
Ρήγα, Α.- Β. (1996). «Παιγνίδι-Παιγνιοθεραπεία- Παιγνιοθήκη». Λήμματα στη Μεγάλη 

Παιδαγωγική- Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια- Λεξικό (σ.σ. 3570/3584-3586) Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα

Ρήγα, Α.-Β. (2002). Η Παιγνιοθεραπεία στο Νοσοκομείο: Μία εθελοντική προσφορά στήριξης 
στο άρρωστο παιδί. Στο Κ.Πρεσβέλου (Επιμ.), Ο κοινωνικός εθελοντισμός στην Ελλάδα 
(σσ.153-160). Αθήνα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

658

Ρήγα, Α.-Β. (2008). Παιγνίδι και θεραπεία :η παιγνιοθεραπεία στο νοσοκομείο. Στο Η. 
Κουρκούτας & J.P. Chartier (Eπιμ. Εκδ.), Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και 
μαθησιακές διαταραχές. Στρατηγικές παρέμβασης. Αθήνα: Τόπος.

Σέργη, Λ. (1991). Δραματική Έκφραση και αγωγή του παιδιού, Αθήνα:Gutenberg,Β’ Έκδοση
ΥΠ.Ε.Π.Θ., Θεατρική Αγωγή1: Βιβλίο για το δάσκαλο, Ο.Ε.Δ.Β, Αθήνα

Smith P. K., & Sharp, S. (Eds.) (1994). School bullying: Insights and perspectives. London: 
Routledge.

Smith, P.K., Morita, Y., Junger-Tas, J., Olweus, D., Catalano, R.,& Slee, P. (Eds.) (1999). The 
Nature of School Bullying: A Cross-National Perspective. New York: Routledge.

Τσαγκάρη,  Μ.Ι. (2003). Bulling.  Η  βία  και  η  επιθετικότητα  μεταξύ
συνομηλίκων στη παιδική ηλικία. Κοινωνική Εργασία, 69(18),29-42.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2000). 
Επιθετικότητα στο σχολείο: Προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.



659

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ: ΕΝΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

Νάγια Μποέμη

nayaboemi@yahoo.gr

Εκπαιδευτικός θεάτρου

Εμψυχώτρια Κοινωνικού Θεάτρου

Κοινωνική ανθρωπολόγος

Περίληψη

Το Θέατρο του Καταπιεσμένου (ΘτΚ) αποτελεί μια καλλιτεχνική-
παιδαγωγική μέθοδο που μέσα από μία σειρά παιχνιδιών και τεχνικών επιχειρεί: α) να 
αναπτύξει την ικανότητα να εκφραζόμαστε μέσω του θεάτρου, β) να καλλιεργήσει τη 
συνείδηση ότι το θέατρο είναι ένα μέσο για να γνωρίσουμε καλύτερα την 
πραγματικότητα που βρίσκεται γύρω μας και μέσα μας, γ) να λειτουργήσει το θέατρο 
ως εργαλείο για διάλογο και αναστοχασμό προκειμένου να υπάρξει μετασχηματισμός 
σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Στο προτεινόμενο εργαστήριο επιδιώκεται μια 
περιεκτική παρουσίαση των τεχνικών του ΘτΚ, ώστε να επιτευχθεί μια 
εμπεριστατωμένη προσέγγιση της μεθόδου και να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες 
μετά το τέλος του εργαστηρίου να εφαρμόζουν αυτόνομα ένα πρώτο επίπεδο των 
τεχνικών.

Λέξεις – Κλειδιά: αναστοχασμός, τεχνικές, θέατρο, διάλογος

1 Εισαγωγή

Οι άνθρωποι συνειδητά επιχειρούν να επηρεάσουν την κοινωνικό-πολιτική 
πραγματικότητα και το ΘτΚ παρέχει έναν ασφαλή τόπο και χρόνο για να δράσουν.
Κεντρικός στόχος της Κριτικής Παιδαγωγικής, είναι η συνειδητοποίηση των 
κυρίαρχων ιδεολογιών και των ανισοτήτων που εμπεριέχονται στους κοινωνικούς 
μηχανισμούς και η καλλιέργεια εφοδίων να χειραφετηθούν, να αντισταθούν και να 
μετασχηματίσουν την κοινωνία τους (Freire & Shor, 2011). Το εργαστήριο 
απευθύνεται σε εμψυχωτές ομάδων, συμβούλους, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, 
καλλιτέχνες, κοινωνικούς λειτουργούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τη δράση τους 
στο σχολείο με βιωματικές τεχνικές προερχόμενες από το ΘτΚ. Μπορούν να το 
παρακολουθήσουν άτομα που δεν έχουν σχετικές γνώσεις ή εμπειρία. Αποτελείται 
από τις παρακάτω ενδεικτικές ομάδες δραστηριοτήτων: α) Παιχνίδια ενεργοποίησης 
και ‘από-μηχανοποίησης’, β) Παιχνίδια για ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση, 
γ) Παιχνίδια στάτους και κοινωνικών προσωπείων, δ) Εισαγωγή στο Θέατρο 
Εικόνων, ε) Εισαγωγή στο Θέατρο Φόρουμ.
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2 Περί θεατρικότητας

Το ΘτΚ είναι ένας όρος – ομπρέλα που επινοήθηκε από τον ιδρυτή του τον 
Βραζιλιάνο Augusto Boal (1931-2009) και αναφέρεται σε μία ποικιλία ασκήσεων, 
παιχνιδιών, τεχνικών για ηθοποιούς και μη ηθοποιούς (actors and non-actors).
Θέατρο μπορούν να κάνουν όλοι, γιατί είναι ένας τρόπος έκφρασης έμφυτης στον 
άνθρωπο, είναι αρκετό το να είσαι ανθρώπινη ύπαρξη. «Το ανθρώπινο ζώο είναι το 
μοναδικό ζώο που είναι ικανό να δρα και να παρατηρεί τον εαυτό του ενώ δρα … Το 
ΘτΚ ασχολείται με το θέατρο το οποίο είναι κάποιος και όχι με το θέατρο το οποίο 
κάνει κάποιος» (Boal, 1998). Το ΘτΚ χρησιμοποιεί αυτήν την εγγενή ανθρώπινη 
θεατρικότητα, βασιζόμενο στο αξίωμα ότι το θέατρο, όπως η γλώσσα, είναι προσιτό 
σε όλους, αρκεί να διδαχτούν τη μέθοδο. Το ρόλο του δάσκαλου αναλαμβάνει το 
ΘτΚ με μια σειρά από ασκήσεις και τεχνικές που στοχεύουν πρώτα στη 
συνειδητοποίηση της κοινωνικής πραγματικότητας και μετά στη δυνατότητα 
πραγματοποίησης οποιαδήποτε αλλαγής της. Το θέατρο αρχικά λειτουργεί ως μέσο 
για να γνωρίσουμε καλύτερα την πραγματικότητα και έπειτα ως μέσο για τον 
μετασχηματισμό της κοινωνίας. Έτσι μπορεί να μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε ένα
μέλλον, αντί να περιμένουμε γι 'αυτό.

Οι απόψεις αυτές στηρίζονται στο ότι η θεατρικότητα είναι εκείνη η 
ικανότητα, εκείνη η εγγενής ανθρώπινη ιδιότητα, που επιτρέπει στον άνθρωπο να 
παρατηρήσει τον εαυτό του εν δράσει, μια δεξιότητα που είναι διαθέσιμη όταν οι 
συνθήκες την ευνοούν ή την απαιτούν, «εξαρτάται από ένα πεδίο προδιαθέσεων που 
οικοδομείται σε καίριες για τη ζωή του καθένα περιόδους και που τον εφοδιάζει με 
μια γνώση όχι απαραίτητα ρητά διατυπωμένη. Σιωπηλή γνώση την ονομάζει ο 
Bourdieu, γιατί τη μαθαίνει κανείς δρώντας, όχι υπακούοντας σε έκδηλες ρυθμίσεις 
αλλά προσαρμόζοντας σε κάθε φορά διαφορετικές περιστάσεις σχήματα 
συμπεριφοράς» (Σταυρίδης, 2002, σ. 243). Ο δρών με αυτόν τον τρόπο θεατής δεν 
μεταμορφώνεται σε κάποιον άλλον, δεν υποδύεται ένα διαφορετικό κοινωνικό ρόλο, 
παίζει τον εαυτό του ανακαλύπτοντας τις πιθανές προεκτάσεις του (Μποέμη, 2012). 
Η  αυτοσυνείδηση που αποκτιέται μ’ αυτόν τον τρόπο, δίνει τη δυνατότητα να 
φαντάζεται παραλλαγές της δράσης του και να μελετά εναλλακτικές δυνατότητες για 
τη ζωή του. Σκοπός είναι, μέσω του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες να 
αναστοχαστούν για τους ίδιους και να προβάρουν συμπεριφορές που θα μεταφέρουν 
στην πραγματικότητά τους. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το εργαστήριο στοχεύει:

• στη γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων και την κατασκευή της ομάδας
• στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης
• στην ευαισθητοποίηση των αισθήσεων
• στην προετοιμασία του σώματος ως εκφραστικού μέσου
• στην «απο-μηχανοποίηση» (de-mechanization), δηλαδή στη δραστηριοποίηση 

των κρυφών και ανεξερεύνητων ικανοτήτων των συμμετεχόντων 
• στην ενεργοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας
• στην καλλιέργεια της διαθεσιμότητας και της ευελιξίας
• στην ανάπτυξη της ενεργητικής ακρόασης και της ενσυναίσθησης 
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3 Ασκήσεις, παιχνίδια, τεχνικές του ΘτΚ
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δυο χρόνια για να καταγραφούν (Boal, 2002). Εκτός από τις δικές του δημιουργίες 
και συνθέσεις, χρησιμοποιεί και παιχνίδια άλλων δημιουργών, που τροποποιεί 
ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο. Οι ασκήσεις και τα παιχνίδια που εφαρμόζονται 
στα εργαστήρια αποτελούν τη βάση από την οποία θα εκκινήσει μία ομάδα για να 
οδηγηθεί σε μία πιο παραστατική τεχνική. Επίσης, ορισμένα χρησιμοποιούνται πριν 
από μία παράσταση, προκειμένου να προετοιμαστεί το κοινό, να προθερμανθεί και να 
εισαχθεί στη δράση. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια μορφή θεατρικής επαφής 
και επικοινωνίας, καθώς και η αίσθηση της κοινότητας και του μοιράσματος. Οι 
ασκήσεις και τα παιχνίδια ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες (Boal, 1992, 2002): α) 
αισθάνομαι αυτό που αγγίζω, β) αισθάνομαι αυτό που ακούω, γ) δυναμοποίηση των 
αισθήσεων, δ) κοιτάζω αυτό που βλέπω, ε) η μνήμη των αισθήσεων. 

Παιχνίδια: Ενέχουν ένα δημοκρατικό δυναμικό που μπορεί να βελτιώσει τις 
επικοινωνιακές ικανότητες των μελών και να καλλιεργήσει αξίες που υπάρχουν σε 
μια δημοκρατική κοινωνία, όπως ο αλληλοσεβασμός, η ισότητα, η έκφραση απόψεων 
κ.α.

Ασκήσεις: Είναι σωματικές, μυϊκές, αναπνοής, κίνησης και φωνής, που 
βοηθούν ένα άτομο να γνωρίσει το σώμα του, τη σχέση με τα άλλα σώματα, τα 
αντικείμενα, το χώρο. Ο σκοπός των ασκήσεων είναι οι συμμετέχοντες να 
αισθανθούν το σώμα τους, να αποκτήσουν ετοιμότητα με αυτό, να κατανοήσουν τις 
κινήσεις, τους μηχανισμούς και τις σχέσεις που αναπτύσσει με τον περιβάλλοντα 
χώρο και τους άλλους (Άλκηστις, 2008, σ. 67).

Θέατρο Εικόνων: Είναι μία τεχνική του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, που 
χρησιμοποιεί το ανθρώπινο σώμα, για να εκφράσει συναισθήματα, ιδέες και σχέσεις, 
επιτρέποντας ένα μη λεκτικό διάλογο επάνω σε συγκρούσεις και καταπιέσεις που 
προβληματίζουν τους συμμετέχοντες. Οι εικόνες είναι δυναμικές και μπορούν να 
«δυναμοποιηθούν», δηλαδή να συγκριθούν, να ερμηνευτούν και να ζωντανέψουν, 
καθώς επίσης και να εμπλουτιστούν με χειρονομίες, αντικείμενα και ήχους. Η τεχνική 
αυτή είναι πολύ αποτελεσματική, καθώς επικεντρώνεται στη γλώσσα του σώματος 
και στις σχέσεις εξουσίας, καθώς και στον τρόπο που αυτές μετασχηματίζονται σε 
θέσεις του σώματος σε ένα συγκεκριμένο χώρο. 

Οι συμμετέχοντες δημιουργούν εικόνες των εμπειριών τους με τα σώματά 
τους δίνοντας μια αίσθηση της πραγματικότητας τους,  Στο σώμα εγγράφονται οι 
κοινωνικές σημασίες, και κατά το χτίσιμο των εικόνων ξανά-γράφονται από τους 
συμμετέχοντες όπως τις έχουν βιώσει. Μέσα από την αναστοχαστική διαδικασία 
αναδεικνύονται οι πολιτισμικοί λόγοι σε σχέση με το σώμα και οι συμμετέχοντες 
μπορούν να αποκτήσουν γνώση της κοινωνικής κατασκευής των σωμάτων τους. 
Αυτή η γνώση δίνει την ώθηση για κοινωνική δράση, όπου η ενσωματωμένη 
καταπίεση γίνεται ενσωματωμένη αλλαγή (Μποέμη, 2012).

Θέατρο Φόρουμ: Πρόκειται για μία τεχνική, η οποία βασίζεται σε μία 
σύντομη θεατρική σκηνή, που αναπαριστά μία άλυτη σύγκρουση ή καταπίεση, 
δηλαδή μία σκηνή που δεν έχει αίσια έκβαση. Για τη δόμηση αυτών των σκηνών, οι 
συμμετέχοντες εμπνέονται από προσωπικές εμπειρίες. Το κοινό παρακολουθεί μία 
φορά τη σκηνή. Στη συνέχεια, η σκηνή επαναλαμβάνεται και οι θεατές μπορούν να 
μεταβάλουν την τροπή της ιστορίας, λέγοντας «στοπ» και αντικαθιστώντας οι ίδιοι 
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έναν χαρακτήρα με τον οποίο ταυτίζονται και τον οποίο θεωρούν ότι καταπιέζεται. 
Μετατρέπονται με αυτόν τον τρόπο από θεατές σε δρώντες θεατές (spect-actors) και 
κάνουν και λένε ό, τι θα έκαναν και θα έλεγαν σε μία ανάλογη θέση στις δοσμένες 
συνθήκες. Το Θέατρο Φόρουμ είναι καλά δομημένο με συγκεκριμένες σκηνές και 
συγκεκριμένους κρίσιμους διαλόγους, αλλά διατηρεί έντονα στοιχεία 
αυτοσχεδιασμού. Η θεατρική παράσταση τελειώνει χωρίς να δίνει λύση στα κρίσιμα 
ερωτήματα. Ο εμψυχωτής (Joker) του Θεάτρου Φόρουμ συντονίζει την παράσταση 
και την αντικατάσταση των χαρακτήρων, προσπαθώντας να εμβαθύνει τη συζήτηση, 
με το να θέτει κριτικά ερωτήματα και αποφεύγοντας καθοδηγητικές και μεροληπτικές 
κρίσεις.

Τεχνικές κλεισίματος: Χρησιμεύουν για να κλείνουν όχι μόνο το εργαστήριο 
στο σύνολό του αλλά και κάθε συνάντηση του εργαστηρίου ξεχωριστά, ιδιαίτερα 
όταν αυτή είναι ιδιαίτερα θερμή και συναισθηματικά φορτισμένη. Σ’ αυτή τη φάση 
χρησιμοποιούνται παιχνίδια απολογισμού, όπου γίνεται η καταγραφή με παιγνιώδη 
τρόπο των εντυπώσεων των συμμετεχόντων. Αυτές οι τεχνικές αποτελούν και ένα 
είδος αποχαιρετισμού της ομάδας και επιστροφής στην καθημερινότητα. 

4 Ανοίγοντας διάλογο
Μέσω των παραπάνω δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες επεξεργάζονται τις 

εμπειρίες τους, εξελίσσουν την κριτική σκέψη τους και εξερευνούν πιθανές δράσεις. 
Είναι σημαντικό να μεταφράσουμε σε λέξεις ό,τι ζήσαμε με την ομάδα, να 
ανακαλέσουμε τυχόν προβλήματα, να δούμε τι μάθαμε από και τι μάθαμε για τους 
άλλους. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, έπειτα από ένα σύνολο ασκήσεων και 
τεχνικών υπάρχει διάλογος και αναστοχασμός ώστε με την άσκηση κριτικής για την 
προσωπική και κοινωνική ζωή, οι συμμετέχοντες να οδηγηθούν στη διερεύνησης της 
κοινωνικής πραγματικότητας και των δυνατοτήτων μετασχηματισμού της.

Βασικό κοινό σημείο των θεωρητικών της Κριτικής Παιδαγωγικής είναι η 
επιθυμητή αλλαγή της υφιστάμενης κοινωνικής κατάστασης και η κριτική συνείδηση 
του Freire, θεωρείται προαπαιτούμενο μιας συλλογικής πολιτικής διεκδίκησης κι ενός 
οράματος για μία δημοκρατική κοινωνία. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η κριτική
συνειδητοποίηση αποτελεί «τη διαδικασία εκείνη με την οποία οι άνθρωποι ως 
γνώστες, και όχι απλοί δέκτες, επιτυγχάνουν ταυτόχρονα μια σε βάθος 
συνειδητοποίηση της ιστορικοκοινωνικής πραγματικότητας που διαμορφώνει τις ζωές 
τους και της δυνατότητάς τους να μεταβάλουν αυτή την πραγματικότητα» (Freire 
1970, σ. 27). Από την πλευρά του το ΘτΚ επιχειρεί να διαλύσει την παραδοσιακή 
μορφή του θεάτρου, να το αναδιαμορφώσει και να το κάνει κοινωνικό εργαλείο
παρέμβασης, έναν ανοιχτό χώρο συνδιαλλαγής και διάδρασης, διαλόγου και 
αναστοχασμού. Το θέατρο γίνεται εργαλείο για να αλλάξουμε καταστάσεις που έχουν 
συμβεί είτε στην προσωπική μας ζωή είτε στον κοινωνικό μας περίγυρο και 
βιώνονται ως καταπιεστικές, ως συγκρούσεις εσωτερικές και εξωτερικές που οδηγούν 
σε αδικία.

Μέσω της βιωματικότητας μπορούν να ανακαλυφθούν οι κρυμμένες μορφές 
ελέγχου και εξουσίας που οδηγούν σε αυτήν την αδικία και την καταπίεση. Κατά τον 
Φουκώ υπάρχουν εξουσίες, πολλαπλές, ποικίλες, ιστορικές, με τις οποίες 
διαμορφώνεται το εξουσιαστικό φαινόμενο. Η εξουσία θεωρείται ως «πλέγμα 
εξουσιών, πλέγμα το οποίο εν τέλει διαμορφώνει τόσο τους φορείς όσο και τα 
αντικείμενα της εξουσίας» (Μπέτζελου & Σωτήρη, 2004). Η εποχή μας έχει ανάγκη 
να δομηθεί από ανθρώπους ικανούς να δημιουργούν συμμετοχικές δημοκρατίες και 
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1970, σ. 27). Από την πλευρά του το ΘτΚ επιχειρεί να διαλύσει την παραδοσιακή 
μορφή του θεάτρου, να το αναδιαμορφώσει και να το κάνει κοινωνικό εργαλείο
παρέμβασης, έναν ανοιχτό χώρο συνδιαλλαγής και διάδρασης, διαλόγου και 
αναστοχασμού. Το θέατρο γίνεται εργαλείο για να αλλάξουμε καταστάσεις που έχουν 
συμβεί είτε στην προσωπική μας ζωή είτε στον κοινωνικό μας περίγυρο και 
βιώνονται ως καταπιεστικές, ως συγκρούσεις εσωτερικές και εξωτερικές που οδηγούν 
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να αντιδρούν στις πολλαπλές εξουσίες, συνειδητές και ασυνείδητες, από όπου κι αν 
προέρχονται, προκειμένου να υπάρξει ατομική και κοινωνική απελευθέρωση.
Σύμφωνα με τον Freire «ελεύθερη δράση είναι μόνο η δράση που μ’ αυτήν ο 
άνθρωπος αλλάζει τον κόσμο και τον εαυτό του» (Freire, 1977, σ. 169).
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εκφραστεί και να δράσει σαν να είναι κάποιος άλλος. Πίσω από την ταυτότητα 
βρίσκεται η δύναμη του εαυτού που εκδηλώνει την αντίσταση στα κοινωνικά 
πρότυπα και διαχειρίζεται τη μεταβολή της ταυτότητας σε διαλεκτική ενότητα με 
αυτήν. Η ταυτότητα αντανακλά το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων και η αλλαγή 
της ανταποκρίνεται σε αλλαγή των σχέσεων αυτών (Μποέμη, 2010, σ. 69). Πρόκειται 
λοιπόν για αλλαγή ταυτότητας που προκαλείται με δράση του ίδιου του ατόμου. 
‘Έξοδος’ από την ταυτότητα προς αναζήτηση του εαυτού που επιθυμεί το άτομο.
Είναι μία μετατόπιση (transportation) (Schechner, 1985, σ. 117) που αναζητά τη 
διαδρομή για να δράσει, γιατί ο εν δυνάμει εαυτός υπάρχει, υφίσταται.

Αυτήν τη διαδρομή την παρέχει το ΘτΚ  μέσω των ασκήσεων και των 
τεχνικών. Συμπλέει το ΘτΚ με την Κριτική παιδαγωγική καθώς αντιμετωπίζουν τα 
άτομα ως ικανά να αναλάβουν δράση για να λύσουν μόνα τους τα προβλήματά τους, 
χωρίς διαφωτιστές και φιλάνθρωπους από τις κυρίαρχες τάξεις. Οι στρατηγικές που 
χρησιμοποιούνται στηρίζονται στην κατανόηση από την πλευρά των ατόμων των 
ικανοτήτων τους  και των δικών τους δυνάμεων. Η ενδυνάμωση που συνεπάγεται της 
διαδικασίας δεν νοείται μόνο με ατομικούς ψυχολογικούς όρους, δηλαδή ως 
αυτοπροσδιορισμός, αυτοπραγμάτωση ή χειραφέτηση και μόνο. Επιδιώκεται, 
ταυτόχρονα με την ατομική, και η συλλογική ενδυνάμωση, με σκοπό την κριτική 
θεώρηση του κόσμου, την ανάλυση των εξουσιαστικών δομών, τη συλλογική δράση 
και την κοινωνική αλλαγή (Ζώνιου κ.α., 2013, σ.41).

Αναμενόμενα αποτελέσματα από το εργαστήριο:

• εισαγωγή στη γλώσσα του σώματος ως εκφραστικό μέσο

• ενθάρρυνση της διάδρασης και της συμμετοχικής διαδικασίας
• ατομική και συλλογική ενδυνάμωση 
• ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα 
• ενθάρρυνση προσωπικής και συλλογικής έκφρασης βιωμάτων και η 

ανταλλαγή εμπειριών
• προώθηση όλων των τύπων έκφρασης και μάθησης (οπτικός, ακουστικός, 

κιναισθητικός)
• καλλιέργεια της δημιουργικότητας 
• κατάκτηση της γνώσης μέσω της ευρετικής διαδικασίας
• κατασκευή πολλαπλών και ευέλικτων ταυτοτήτων
• διεύρυνση της κριτικής αντίληψης του κόσμου 
• δόμηση αυτεπίγνωσης, αυτοσεβασμού και αυτοπεποίθησης
• λήψη δράσης, ατομικής και συλλογικής, για να αλλάζουν τις συνθήκες ζωής 

τους
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5 Επίλογος: Αναστοχασμός της κοινωνικής πραγματικότητας

Κριτική Παιδαγωγική και ΘτΚ συναντιούνται, προτάσσοντας τον «εξανθρωπισμό 
των καταπιεστικών κοινωνικών δομών» και τη «μεταλλαγή του κόσμου και της 
ιστορίας» (Freire P. 1977, σσ. 34, 42), μέσω μίας διαλεκτικής σχέσης και 
αναστοχαστικών ερωτημάτων. Ο  Boal δημιούργησε το ΘτΚ με φαντασία, διαύγεια, 
όραμα και εμπιστοσύνη στον άνθρωπο.

«Αν είσαι παρατηρητής του εαυτού σου εδώ και τώρα, στο παρόν, 
μπορείς να αναλύσεις το παρελθόν σου προκειμένου να επινοήσεις το 
μέλλον σου. Αυτό είναι το ΘτΚ: σήμερα, εδώ, στο παρόν, προσπαθείς να 
αναλύσεις το παρελθόν, τι έκανες, ποιους δρόμους έχεις πάρει, ποιους 
στόχους έχεις επιτύχει και προς τα πού θέλεις να βαδίσεις στο μέλλον. 
Ετσι το ΘτΚ είναι μια αντανάκλαση του παρελθόντος μέσα στο παρόν 
για το μέλλον» (Boal, 1998).

Η έξη (habitus), δηλαδή το σύνολο των προδιαθέσεων με βάση τις οποίες τα 
άτομα ενεργούν και αντιδρούν στις κοινωνικές περιστάσεις δεν ρυθμίζονται 
συνειδητά και αντανακλούν τις κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες αποκτήθηκαν. Η 
έξη βρίσκεται επηρεάζει κάθε διάσταση της ανθρώπινης δράσης (Bourdieu, 2006, σ. 
92). Μέσω του ΘτΚ αναδεικνύονται οι πολιτισμικοί λόγοι και κατ’ επέκταση οι 
συμμετέχοντες μέσω του αναστοχασμού που επιτρέπει η συγκεκριμένη μέθοδος 
μπορούν να αποκτήσουν γνώση της κοινωνικής κατασκευής του εαυτού τους. Αυτή η 
γνώση δίνει την ώθηση για κοινωνική δράση, όπου η ενσωματωμένη καταπίεση 
γίνεται ενσωματωμένη αλλαγή. Το αίτημα του κοινωνικού μετασχηματισμού μοιάζει 
στις μέρες μας πιο επίκαιρο από ποτέ. Το ΘτΚ λειτουργεί ως σημαντικός αρωγός του 
αιτήματος που ενθαρρύνει την συνεργασία, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και 
τον αναστοχασμό, προκειμένου τα ίδια τα άτομα να θέσουν τους όρους του διαλόγου 
για την αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών τους. Η μετατροπή των εκπαιδευόμενων 
από παθητικών θεατών σε δρώντων θεατών (spect-actors) είναι επιτακτική και αυτή 
τη ποιοτική μεταβολή συνιστά το ΘτΚ.
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ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ APP

INVENTOR FOR ANDROID

Σταμάτιος Παπαδάκης
stpapadakis@gmail.com

Εκπαιδευτικός ΠΕ19

Βασίλειος Ορφανάκης
vorfan@gmail.com

Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λασιθίου

Περίληψη
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών αποτελούν στις μέρες μας 

αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης και οι έξυπνες κινητές συσκευές μέσω των φορητών 
εφαρμογών, είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που μπορεί να αποτελέσει ένα νέο μέσο μάθησης στην 
εκπαιδευτική πρακτική, εφόσον αξιοποιηθεί ορθά. Ωστόσο ποικίλες έρευνες αναδεικνύουν την 
αναντιστοιχία μεταξύ του πλήθους των φορητών εφαρμογών και της εκπαιδευτικής 
καταλληλότητας τους. Οι περισσότερες έχουν δημιουργηθεί από προγραμματιστές οι οποίοι 
αναπαράγουν εφαρμογές από άλλα μέσα χρησιμοποιώντας, στην καλύτερη περίπτωση, 
ξεπερασμένες παιδαγωγικές μεθόδους. Στα πλαίσια αυτά, θα ήταν σημαντικό οι εκπαιδευτικοί 
όλων των βαθμίδων να έχουν στη διάθεσή τους ένα προγραμματιστικό εργαλείο δημιουργίας 
φορητών εφαρμογών, το οποίο θα τους έδινε τη δυνατότητα να μετατραπούν από «καταναλωτές» 
σε «δημιουργούς» ψηφιακού περιεχόμενου. Ένα τέτοιο περιβάλλον είναι το App Inventor for
Android, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά από την Google και στην συνέχεια «υιοθετήθηκε» από το
κέντρο φορητής μάθησης του ΜΙΤ. Στην παρούσα μελέτη θα επικεντρωθούμε στα χαρακτηριστικά 
του περιβάλλοντος προγραμματισμού τα οποία το καθιστούν ιδανικό για εκπαιδευτική χρήση από 
τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Λέξεις κλειδιά: App Inventor for Android, φορητές εφαρμογές, φορητή μάθηση

1 Εισαγωγή
Η έλευση αρχικά του πρώτου έξυπνου κινητού τηλεφώνου (iphone) το 2007 από την εταιρεία 

Apple, αλλά και στη συνέχεια, η εισαγωγή των ταμπλετών (iPads) από την ίδια εταιρεία, επέτρεψε 
στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) σε νεαρότερη ηλικία από ποτέ (Common Sense Media, 2011). Οι φορητές τεχνολογίες, ως η 
φορητή πλευρά των ΤΠΕ, διαδραματίζουν ολοένα και περισσότερο, εξέχοντα ρόλο στις ζωές των 
παιδιών παγκοσμίως και ως εκ τούτου εθνικά υπουργεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί
πειραματίζονται με τη χρήση των δημοφιλών αυτών συσκευών για μια σειρά εναλλακτικών 
μεθόδων διδασκαλίας και μαθησιακών σκοπών. Αντίστοιχα, οι φορητές εφαρμογές (mobile
applications – apps), δηλαδή οι εφαρμογές οι οποίες απευθύνονται στις φορητές συσκευές, έχουν 
τη δυνατότητα να γίνουν το νέο μέσο παροχής εκπαιδευτικού περιεχόμενου στους μαθητές όλων 
των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Shuler, 2009).

Ποικίλες διεθνείς έρευνες αναδεικνύουν την αναντιστοιχία μεταξύ του πλήθους των φορητών 
εφαρμογών και της εκπαιδευτικής καταλληλότητάς τους. Η πλειονότητα των φορητών εφαρμογών 
είναι απλά συμπεριφοριστικού τύπου εφαρμογές, οι οποίες μικρή συνεισφορά έχουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι περισσότερες έχουν δημιουργηθεί από προγραμματιστές οι οποίοι 
αναπαράγουν εφαρμογές από άλλα μέσα, χρησιμοποιώντας ξεπερασμένες παιδαγωγικές μεθόδους,
όπως για παράδειγμα, πρακτικής και εξάσκησης (drill & practice) (Παπαδάκης, Καλογιαννάκης &
Ζαράνης, 2013).
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Περίληψη
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών αποτελούν στις μέρες μας 

αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης και οι έξυπνες κινητές συσκευές μέσω των φορητών 
εφαρμογών, είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που μπορεί να αποτελέσει ένα νέο μέσο μάθησης στην 
εκπαιδευτική πρακτική, εφόσον αξιοποιηθεί ορθά. Ωστόσο ποικίλες έρευνες αναδεικνύουν την 
αναντιστοιχία μεταξύ του πλήθους των φορητών εφαρμογών και της εκπαιδευτικής 
καταλληλότητας τους. Οι περισσότερες έχουν δημιουργηθεί από προγραμματιστές οι οποίοι 
αναπαράγουν εφαρμογές από άλλα μέσα χρησιμοποιώντας, στην καλύτερη περίπτωση, 
ξεπερασμένες παιδαγωγικές μεθόδους. Στα πλαίσια αυτά, θα ήταν σημαντικό οι εκπαιδευτικοί 
όλων των βαθμίδων να έχουν στη διάθεσή τους ένα προγραμματιστικό εργαλείο δημιουργίας 
φορητών εφαρμογών, το οποίο θα τους έδινε τη δυνατότητα να μετατραπούν από «καταναλωτές» 
σε «δημιουργούς» ψηφιακού περιεχόμενου. Ένα τέτοιο περιβάλλον είναι το App Inventor for
Android, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά από την Google και στην συνέχεια «υιοθετήθηκε» από το
κέντρο φορητής μάθησης του ΜΙΤ. Στην παρούσα μελέτη θα επικεντρωθούμε στα χαρακτηριστικά 
του περιβάλλοντος προγραμματισμού τα οποία το καθιστούν ιδανικό για εκπαιδευτική χρήση από 
τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Λέξεις κλειδιά: App Inventor for Android, φορητές εφαρμογές, φορητή μάθηση

1 Εισαγωγή
Η έλευση αρχικά του πρώτου έξυπνου κινητού τηλεφώνου (iphone) το 2007 από την εταιρεία 

Apple, αλλά και στη συνέχεια, η εισαγωγή των ταμπλετών (iPads) από την ίδια εταιρεία, επέτρεψε 
στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) σε νεαρότερη ηλικία από ποτέ (Common Sense Media, 2011). Οι φορητές τεχνολογίες, ως η 
φορητή πλευρά των ΤΠΕ, διαδραματίζουν ολοένα και περισσότερο, εξέχοντα ρόλο στις ζωές των 
παιδιών παγκοσμίως και ως εκ τούτου εθνικά υπουργεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί
πειραματίζονται με τη χρήση των δημοφιλών αυτών συσκευών για μια σειρά εναλλακτικών 
μεθόδων διδασκαλίας και μαθησιακών σκοπών. Αντίστοιχα, οι φορητές εφαρμογές (mobile
applications – apps), δηλαδή οι εφαρμογές οι οποίες απευθύνονται στις φορητές συσκευές, έχουν 
τη δυνατότητα να γίνουν το νέο μέσο παροχής εκπαιδευτικού περιεχόμενου στους μαθητές όλων 
των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Shuler, 2009).

Ποικίλες διεθνείς έρευνες αναδεικνύουν την αναντιστοιχία μεταξύ του πλήθους των φορητών 
εφαρμογών και της εκπαιδευτικής καταλληλότητάς τους. Η πλειονότητα των φορητών εφαρμογών 
είναι απλά συμπεριφοριστικού τύπου εφαρμογές, οι οποίες μικρή συνεισφορά έχουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι περισσότερες έχουν δημιουργηθεί από προγραμματιστές οι οποίοι 
αναπαράγουν εφαρμογές από άλλα μέσα, χρησιμοποιώντας ξεπερασμένες παιδαγωγικές μεθόδους,
όπως για παράδειγμα, πρακτικής και εξάσκησης (drill & practice) (Παπαδάκης, Καλογιαννάκης &
Ζαράνης, 2013).

Στα πλαίσια αυτά θα ήταν σημαντικό οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων να έχουν στη 
διάθεσή τους ένα προγραμματιστικό εργαλείο δημιουργίας φορητών εφαρμογών το οποίο θα τους 
έδινε τη δυνατότητα να μετατραπούν από «καταναλωτές» σε «δημιουργούς» του ψηφιακού 
περιεχόμενου. Ένα τέτοιο περιβάλλον είναι το App Inventor for Android (AIA), το οποίο, 
δημιουργήθηκε αρχικά από την Google και στη συνέχεια «υιοθετήθηκε» από το κέντρο φορητής 
μάθησης του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology
- MIT), στις ΗΠΑ (Παπαδάκης & Ορφανάκης, 2013).

2  Φορητή μάθηση
Ως φορητή ή κινητή μάθηση (mobile learning) ή μάθηση μέσω κινητών-φορητών συσκευών 

αναγνωρίζεται η ικανότητα χρήσης κινητών συσκευών προκειμένου να επιτευχθεί πρόσβαση σε 
εκπαιδευτικές πηγές (Zaranis, Kalogiannakis & Papadakis, 2013). Οι κινητές συσκευές 
περιλαμβάνουν τεχνολογίες από κινητά τηλέφωνα με σύνδεση στο διαδίκτυο, από τα έξυπνα κινητά 
τηλέφωνα (Goh, Kinshuk & Lin, 2003) και εσχάτως από τις ταμπλέτες. Οι έξυπνες συσκευές, μέσω 
της κινητής μάθησης, επιτρέπουν στους μαθητές να μαθαίνουν κάθε στιγμή, οπουδήποτε κι αν 
βρίσκονται (Botzer & Yerushalmy, 2006). Επιπρόσθετα, οι έξυπνες κινητές συσκευές σχεδιαστικά 
είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, είναι διαθέσιμες παντού, και πλέον αποτελούν μέρος της εφηβικής 
ταυτότητας και κουλτούρας (Attewell et al., 2004).

Τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και οι ταμπλέτες θεωρούνται ως μία από τις έξι νέες τεχνολογίες 
που μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη διδασκαλία, μάθηση και έρευνα, τόσο στην 
πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ως μία από τις τεχνολογίες, η χρήση και 
η ενσωμάτωση των οποίων στην εκπαιδευτική κοινότητα, αναμένεται άμεσα (σε χρονικό διάστημα 
μικρότερο των 2 ετών) (Johnson, Adams Becker, Estrada & Freeman, 2014). Στις συσκευές αυτές 
αναγνωρίζεται η ικανότητα να φέρουν νέα στοιχεία στην εκπαιδευτική διαδικασία (Zaranis et al., 
2013; Kim, Blair & Lim, 2014). Αν τα προηγούμενα έτη, οι μικρές οθόνες και η δυσκολία 
εισαγωγής δεδομένων φαίνονταν να αποτελούν τους βασικούς περιοριστικούς παράγοντες χρήσης 
τους (Lieberman, Bates & Jiyeon, 2009), πλέον, η πρόοδος της τεχνολογίας έχει επιτρέψει τη
δημιουργία κινητών συσκευών (όπως για παράδειγμα ταμπλέτες) με καλύτερη ποιότητα εικόνας
και ισχυρότερη επεξεργαστική ισχύ, συγκρινόμενες με τους συμβατικούς επιτραπέζιους και 
φορητούς υπολογιστές (Drigas & Kokkalia, 2014).

3 Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα χρήσης των κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία

Οι κινητές συσκευές μπορούν να αποτελέσουν χρησιμότατα εργαλεία στην εκπαιδευτική 
διαδικασία διότι διαθέτουν ελκυστικά χαρακτηριστικά (Alexandre, da Silva, de Lima, Rochadel, & 
Silva, 2014), όπως: είναι φθηνές σε σχέση με τους υπολογιστές, μπορούν να μεταφερθούν εύκολα, 
προσφέρουν τη δυνατότητα για μάθηση χωρίς τοπικούς περιορισμούς, αξιοποιούν τις δυνατότητες 
που προσφέρουν οι ασύρματες φορητές τεχνολογίες, παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, 
προωθούν την ανάπτυξη του ψηφιακού αλφαβητισμού (information literacy), και υποστηρίζουν την
ανεξάρτητη μάθηση (independent learning).

Στο σχολικό περιβάλλον η χρήση των κινητών συσκευών αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του 
ενδιαφέροντος των νεαρών εκπαιδευομένων για ενίσχυση της συμμετοχής τους και της 
συνεργασίας με τους συνεκπαιδευμένους και τους δασκάλους τους (Papadakis, Kalogiannakis, 
Orfanakis & Zaranis, 2014). Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες (Judge, Floyd & Jeffs, 2015; 
Mioduser, 2015), το είδος αυτό της μάθησης ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών και θεωρείται 
ευχάριστη ενασχόληση, αλλά και ελκυστικό περιβάλλον μάθησης. Εξαιτίας αυτών των δεδομένων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για μια εποικοδομητική και παραγωγική γνωστική και 
μαθησιακή διαδικασία (Ορφανάκης & Παπαδάκης, 2014).

Υπάρχουν, ωστόσο, και οι ανασταλτικοί παράγοντες που δημιουργούνται με τη χρήση των 
φορητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι οποίοι οφείλονται άλλοτε στους 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
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περιορισμούς της τεχνολογίας και της φύσης των κινητών συσκευών και άλλοτε στις προκλήσεις 
που αφορούν στη μάθηση (Ally & Prieto-Blázquez, 2014· Page, 2014). Και αν με την πάροδο του 
χρόνου ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες τείνουν να εξαφανιστούν με τη συνεχή βελτίωση 
της τεχνολογίας, εντούτοις παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την παιδαγωγική εφαρμογή των 
φορητών συσκευών στην εκπαίδευση εξακολουθούν να υπάρχουν (Παπαδάκης & Ορφανάκης, 
2013· Παπαδάκης κ.ά., 2013).

Ένα από τα διαχρονικά προβλήματα είναι η μη καταλληλότητα των εκπαιδευτικών 
εφαρμογών που απευθύνονται στις συσκευές αυτές. Αν και τα δικτυακά καταστήματα των δυο 
δημοφιλέστερων φορητών λειτουργικών συστημάτων (iOS και Android) κατακλύζονται από τις 
αυτοαποκαλούμενες εκπαιδευτικές φορητές εφαρμογές, η πλειονότητά τους δεν καταφέρνει να 
ανταποκριθεί στο ρόλο τους. O οργανισμός Michael Cohen Group LLC (2011), αναφέρει ότι 
αναφορικά με την χρήση των φορητών εφαρμογών, η έρευνα έχει προσδιορίσει ορισμένα εμπόδια 
τα οποία δυσχεραίνουν την χρήση τους και δρουν ανασταλτικά στην διαδικασία της μάθησης. Αυτά 
περιλαμβάνουν το ασαφές, μη φιλικό και αδιάφορο περιβάλλον διεπαφής χρήστη (interface), την
παιδαγωγικά ανεπαρκή απόκριση της εφαρμογής η οποία στερείται ανταμοιβής ή 
ανατροφοδότησης, τους ασαφείς μαθησιακούς στόχους, τη χρήση υπέρμετρων πολυμεσικών 
στοιχείων τα οποία αποσπούν την προσοχή του χρήστη κ.α. Μια σχετικά πρόσφατη έρευνα στην
Αυστραλία (Goodwin & Highfield, 2012) ανέφερε ότι μόλις το 2% των παιχνιδιών στο δικτυακό 
κατάστημα της εταιρείας Apple (iTunes Store) επιτρέπουν την ανοικτού τύπου ανακάλυψη και 
εξερεύνηση. Αντίθετα η πλειονότητα των εφαρμογών είναι συμπεριφοριστικού τύπου πρακτικής 
και εξάσκησης (drill & practice) κυρίως υπό τη μορφή παιχνιδιών μνήμης (flashcards). Ο 
παιδαγωγικός προβληματισμός εντείνεται καθώς η πλειονότητα των εφαρμογών έχει δημιουργηθεί 
από προγραμματιστές οι οποίοι αναπαράγουν απλά εφαρμογές από άλλα μέσα (συμβατικούς 
υπολογιστές) συχνά χρησιμοποιώντας ξεπερασμένες παιδαγωγικές μεθόδους. Στον αντίποδα, θα 
ήταν ενδιαφέρον αν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων ήταν σε θέση να μετουσιώσουν την 
διδακτική τους εμπειρία και πρακτική στη μορφή ψηφιακών φορητών εφαρμογών, τις οποίες θα 
δημιουργούσαν οι ίδιοι, εμπλουτίζοντας την καθημερινή διδακτική τους πρακτική.

4 Το προγραμματιστικό περιβάλλον Αpp Inventor for Android (AIA)
Το προγραμματιστικό περιβάλλον προγραμματισμού App Inventor for Android είναι ένα 

δωρεάν δικτυακό οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού για έξυπνες φορητές συσκευές,
(smartphones και tablets) οι οποίες διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Android (Papadakis et al., 
2014). Ως προγραμματιστικό περιβάλλον είναι αρκετά πρόσφατο, καθώς δημιουργήθηκε ως ένα 
πειραματικό έργο στα εργαστήρια της εταιρείας Google (Google Labs), μόλις το 2009, από τον 
καθηγητή του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of 
Technology - MIT) Hal Abelson σε συνεργασία με μηχανικούς της Google, όπως τον Mark 
Friedman (Wolber, Abelson & Friedman, 2015). Ο David Wolber, με την ιδιότητα του καθηγητή
του πανεπιστημίου του San Francisco (University of San Francisco - USF), ήταν ο πρώτος 
εκπαιδευτικός ο οποίος χρησιμοποίησε την πειραματική πρώτη έκδοση του ΑΙΑ, για τη διδασκαλία 
του προγραμματισμού σε πρωτοετείς φοιτητές. Ακολούθως, υπήρξε ο πρώτος που διαπίστωσε τη 
τεράστια δυναμική που επιφέρει η χρήση του σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού σε σχέση με την 
εκμάθηση του προγραμματισμού. Άλλωστε, όπως είχε δηλώσει και ο καθηγητής Hal Abelson, 
σκοπός της δημιουργίας του ΑΙΑ είναι να επιτρέψει σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού να 
μετατραπούν από ψηφιακοί «καταναλωτές» σε ψηφιακούς «δημιουργούς». Η Google συνέχισε να 
παρέχει το ΑΙΑ ως μια πειραματική υπηρεσία, έως τα τέλη του 2011. Στη συνέχεια, το ΜΙΤ,
αντιλαμβανόμενο την προστιθεμένη εκπαιδευτική αξία του, «υιοθέτησε» το ΑΙΑ υπό την επίβλεψη 
του καθηγητή Hal Abelson. Έκτοτε, το ΑΙΑ έχει γνωρίσει μια συνεχή βελτίωση και αντίστοιχα 
τεράστια δημοτικότητα όσον αφορά την εκπαιδευτική του χρήση σε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες (Turbak, Sherman, Martin, Wolber & Pokress, 2014). Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία, τα 
οποία μπορεί να αντλήσει κανείς από τον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος 
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περιορισμούς της τεχνολογίας και της φύσης των κινητών συσκευών και άλλοτε στις προκλήσεις 
που αφορούν στη μάθηση (Ally & Prieto-Blázquez, 2014· Page, 2014). Και αν με την πάροδο του 
χρόνου ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες τείνουν να εξαφανιστούν με τη συνεχή βελτίωση 
της τεχνολογίας, εντούτοις παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την παιδαγωγική εφαρμογή των 
φορητών συσκευών στην εκπαίδευση εξακολουθούν να υπάρχουν (Παπαδάκης & Ορφανάκης, 
2013· Παπαδάκης κ.ά., 2013).

Ένα από τα διαχρονικά προβλήματα είναι η μη καταλληλότητα των εκπαιδευτικών 
εφαρμογών που απευθύνονται στις συσκευές αυτές. Αν και τα δικτυακά καταστήματα των δυο 
δημοφιλέστερων φορητών λειτουργικών συστημάτων (iOS και Android) κατακλύζονται από τις 
αυτοαποκαλούμενες εκπαιδευτικές φορητές εφαρμογές, η πλειονότητά τους δεν καταφέρνει να 
ανταποκριθεί στο ρόλο τους. O οργανισμός Michael Cohen Group LLC (2011), αναφέρει ότι 
αναφορικά με την χρήση των φορητών εφαρμογών, η έρευνα έχει προσδιορίσει ορισμένα εμπόδια 
τα οποία δυσχεραίνουν την χρήση τους και δρουν ανασταλτικά στην διαδικασία της μάθησης. Αυτά 
περιλαμβάνουν το ασαφές, μη φιλικό και αδιάφορο περιβάλλον διεπαφής χρήστη (interface), την
παιδαγωγικά ανεπαρκή απόκριση της εφαρμογής η οποία στερείται ανταμοιβής ή 
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και εξάσκησης (drill & practice) κυρίως υπό τη μορφή παιχνιδιών μνήμης (flashcards). Ο 
παιδαγωγικός προβληματισμός εντείνεται καθώς η πλειονότητα των εφαρμογών έχει δημιουργηθεί 
από προγραμματιστές οι οποίοι αναπαράγουν απλά εφαρμογές από άλλα μέσα (συμβατικούς 
υπολογιστές) συχνά χρησιμοποιώντας ξεπερασμένες παιδαγωγικές μεθόδους. Στον αντίποδα, θα 
ήταν ενδιαφέρον αν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων ήταν σε θέση να μετουσιώσουν την 
διδακτική τους εμπειρία και πρακτική στη μορφή ψηφιακών φορητών εφαρμογών, τις οποίες θα 
δημιουργούσαν οι ίδιοι, εμπλουτίζοντας την καθημερινή διδακτική τους πρακτική.

4 Το προγραμματιστικό περιβάλλον Αpp Inventor for Android (AIA)
Το προγραμματιστικό περιβάλλον προγραμματισμού App Inventor for Android είναι ένα 

δωρεάν δικτυακό οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού για έξυπνες φορητές συσκευές,
(smartphones και tablets) οι οποίες διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Android (Papadakis et al., 
2014). Ως προγραμματιστικό περιβάλλον είναι αρκετά πρόσφατο, καθώς δημιουργήθηκε ως ένα 
πειραματικό έργο στα εργαστήρια της εταιρείας Google (Google Labs), μόλις το 2009, από τον 
καθηγητή του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of 
Technology - MIT) Hal Abelson σε συνεργασία με μηχανικούς της Google, όπως τον Mark 
Friedman (Wolber, Abelson & Friedman, 2015). Ο David Wolber, με την ιδιότητα του καθηγητή
του πανεπιστημίου του San Francisco (University of San Francisco - USF), ήταν ο πρώτος 
εκπαιδευτικός ο οποίος χρησιμοποίησε την πειραματική πρώτη έκδοση του ΑΙΑ, για τη διδασκαλία 
του προγραμματισμού σε πρωτοετείς φοιτητές. Ακολούθως, υπήρξε ο πρώτος που διαπίστωσε τη 
τεράστια δυναμική που επιφέρει η χρήση του σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού σε σχέση με την 
εκμάθηση του προγραμματισμού. Άλλωστε, όπως είχε δηλώσει και ο καθηγητής Hal Abelson, 
σκοπός της δημιουργίας του ΑΙΑ είναι να επιτρέψει σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού να 
μετατραπούν από ψηφιακοί «καταναλωτές» σε ψηφιακούς «δημιουργούς». Η Google συνέχισε να 
παρέχει το ΑΙΑ ως μια πειραματική υπηρεσία, έως τα τέλη του 2011. Στη συνέχεια, το ΜΙΤ,
αντιλαμβανόμενο την προστιθεμένη εκπαιδευτική αξία του, «υιοθέτησε» το ΑΙΑ υπό την επίβλεψη 
του καθηγητή Hal Abelson. Έκτοτε, το ΑΙΑ έχει γνωρίσει μια συνεχή βελτίωση και αντίστοιχα 
τεράστια δημοτικότητα όσον αφορά την εκπαιδευτική του χρήση σε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες (Turbak, Sherman, Martin, Wolber & Pokress, 2014). Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία, τα 
οποία μπορεί να αντλήσει κανείς από τον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος 

(http://appinventor.mit.edu). Το Μάρτιο του 2015 υπήρχαν 3 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι χρήστες 
από 195 χώρες, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει περίπου 8 εκατομμύρια φορητές εφαρμογές. Στο 
Σχήμα 1 διακρίνεται η ολοένα αυξανόμενη δημοτικότητα των δυο διαφορετικών εκδόσεων του 
προγράμματος (ΑΙΑ classic και ΑΙΑ2) για το έτος 2014. Διακρίνεται εμφανέστατα ότι το 
περιβάλλον εμφανίζει τη μεγαλύτερη κάμψη στις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και 
καλοκαιριού, γεγονός που μαρτυρεί την έντονη εκπαιδευτική του χρήση.

Σχήμα 1: Δημοτικότητα του ΑΙΑ (πηγή: http://appinventor.mit.edu/)

5 Πως λειτουργεί το Αpp Inventor for Android (AIA)
Το «περιβάλλον» του ΑΙΑ διακρίνεται στο Σχήμα 2. Ο προγραμματιστής εναλλάσσεται 

μεταξύ του περιβάλλοντος σχεδίασης (component designer), για τη δημιουργία της διεπαφής 
(interface) της φορητής εφαρμογής, και του συντάκτη εντολών, για τον προγραμματισμό της 
εφαρμογής (Παπαδάκης & Ορφανάκης, 2013).

 
 

Σχήμα 2: Το περιβάλλον του σχεδιαστή εφαρμογών
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Τα βασικά μέρη του σχεδιαστή του ΑΙΑ είναι:
1. Η περιοχή της Παλέτας (Palette). Χρησιμοποιείται ως μια εργαλειοθήκη για τη δημιουργία 

εφαρμογών. Κάθε «συρτάρι» της εργαλειοθήκης, περιέχει εργαλεία που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κατά τη σχεδίαση της εφαρμογής. Διαθέτει πολυμεσικά εργαλεία (Media),
εργαλεία σύνδεσης (Connectivity), εργαλεία Αισθητήρων (Sensors) κ.α.

2. Η περιοχή της σχεδίασης (Viewer). Χρησιμοποιείται ως η περιοχή για την εναπόθεση των 
αντικειμένων που θα χρησιμοποιήσει η εφαρμογή και το μέρος στο οποίο προετοιμάζεται η 
διεπαφή χρήσης της (interface). Υπάρχουν ορατά και αόρατα αντικείμενα που μπορούν να 
τοποθετηθούν με τη διαδικασία «σύρε και άσε» (drag and drop).

3. Η περιοχή αντικειμένων (Component). Στην περιοχή αυτή προβάλλεται μία λίστα με τα 
αντικείμενα που έχουν τοποθετήσει στον Viewer. Ο επίδοξος προγραμματιστής μπορεί να 
πραγματοποιήσει (εφόσον επιθυμεί) την αλλαγή του ονόματος ενός αντικειμένου ή η 
διαγραφή του. Η αλλαγή ονόματος ενός αντικειμένου έχει σχέση με τον τρόπο που θα 
εμφανιστεί στο συντάκτη.

4. Η περιοχή ιδιοτήτων (Properties). Στην περιοχή αυτή, προβάλλονται οι ιδιότητες του κάθε 
αντικειμένου. Κάθε αντικείμενο έχει τις δικές του ιδιότητες οι οποίες μπορούν να 
τροποποιηθούν από εδώ.

5. Οι καρτέλες Designer και Blocks μεταφέρουν τον προγραμματιστή από το συντάκτη στο 
σχεδιαστή και αντίστροφα.

6. H περιοχή των μέσων (Media). Χρησιμοποιείται για τη μεταφόρτωση ή διαγραφή αρχείων 
εικόνας, ήχου και βίντεο της εφαρμογής.

7. Κάθε παλέτα, όταν επιλεγεί, ανοίγει με ένα σετ αντικειμένων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν. Κάθε σετ αντικειμένων είναι ομαδοποιημένο ανάλογα τη γενική τους 
λειτουργία.

8. Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των οθονών (screens) που χρησιμοποιούνται στην 
εφαρμογή.

9. Χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στα μενού Project, Connect, Build και Help.
Σε αντίθεση με άλλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα το ΑΙΑ έχει σχεδιαστεί προκειμένου 

να διευκολύνει τη δημιουργία μιας εφαρμογής από έναν αρχάριο προγραμματιστή σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα και με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο (Ορφανάκης & Παπαδάκης, 2014). Σε 
αυτό συνηγορεί το γραφικό περιβάλλον δημιουργίας της διεπαφής αλλά και η οπτική γλώσσα 
προγραμματισμού που χρησιμοποιεί (visual drag & drop blocks based programming language) η 
οποία προσομοιώνει τη δημιουργία ενός προγράμματος με την τοποθέτηση των κομματιών ενός 
πάζλ (Soares & Martin, 2014) όπως διακρίνεται στο Σχήμα 3.

Σχήμα 3: Συγγραφή κώδικα στο περιβάλλον του ΑΙΑ
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Σχήμα 3: Συγγραφή κώδικα στο περιβάλλον του ΑΙΑ

Τα βασικά μέρη του συντάκτη εντολών, όπως διακρίνονται στο Σχήμα 4, είναι τα ακόλουθα:
1. Στην ενότητα Blocks (πλακίδια), ο προγραμματιστής έχει στη διάθεση του τρεις επιλογές:

• Built-In: Επιτρέπει τη χρήση πλακιδίων που αφορούν στη δημιουργία εφαρμογών 
χρησιμοποιώντας λογικές συναρτήσεις, εντολές ελέγχου, λίστες, κείμενα κ.α.

• Screen1: Εμφανίζει και επιτρέπει τη χρήση πλακιδίων που σχετίζονται με τα
αντικείμενα που έχουν προστεθεί στην οθόνη 1 (Screen1) από τον προγραμματιστή.

• Any Component: Εμφανίζει και επιτρέπει τη χρήση πλακιδίων τα οποία διευκολύνουν 
τον προγραμματιστή στην οικοδόμηση γενικών οδηγιών για κάποιο είδος αντικειμένου.

2. Στην ενότητα Viewer (προβολή) εμφανίζονται τα πλακίδια που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την επιλογή του προγραμματιστή στην περιοχή 1.

3. Ο προγραμματιστής σέρνοντας και αφήνοντας (drag & drop) πλακίδια από την περιοχή 2 
στην περιοχή 3 με μια καθορισμένη σειρά, «γράφει» τον κώδικα στο περιβάλλον του ΑΙΑ.

4. Η διαγραφή πλακιδίων που έχουν χρησιμοποιηθεί στη συγγραφή του κώδικα και δεν 
χρειάζονται πλέον γίνεται απλά με το σύρσιμό τους στο εικονίδιο του κάδου.

5. Τα δύο κουμπιά (Designer και Blocks) επιτρέπουν τη μετάβαση του προγραμματιστή από το 
περιβάλλον του συντάκτη στο περιβάλλον του σχεδιαστή και αντίστροφα.

6. Ο προγραμματιστής αποκτά πρόσβαση στα μενού Project, Connect, Build και Help.
7. Ο προγραμματιστής μπορεί να διαχειριστεί τις πολλαπλές οθόνες (screens) που 

χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή.
8. Όπως στο σχεδιαστή παρόμοια και στο συντάκτη, υπάρχει η δυνατότητα να μεταφορτωθούν 

τα αρχεία (ήχοι, εικόνες κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή.

 
Σχήμα 4: Το περιβάλλον του συντάκτη εντολών

Τα προγράμματα που δημιουργούνται με το προγραμματιστικό περιβάλλον ΑΙΑ μπορούν να 
εκτελεστούν σε όλες τις έξυπνες φορητές συσκευές οι οποίες διαθέτουν λειτουργικό σύστημα
Android (Wolber, Abelson, Spertus & Looney, 2011). Επιπλέον, μπορούν να διανεμηθούν όπως 
ένα οποιοδήποτε ψηφιακό αρχείο μεταξύ των χρηστών και να εγκατασταθούν δίχως περιορισμούς 
σε μια συμβατή φορητή συσκευή. Επίσης ο κάθε δημιουργός για την ευρεία διάδοση της 
εφαρμογής του, έχει τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να την αναρτήσει στο δικτυακό κατάστημα 
της Google (https://play.google.com/store) είτε δωρεάν είτε να ορίσει ένα ποσό για την αγορά της 
εφόσον θεωρεί ότι η ποιότητα της θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των υπολοίπων χρηστών.
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Ένα ακόμη πλεονέκτημα της εκπαιδευτικής χρήσης του ΑΙΑ, είναι ότι για τη χρήση των 
φορητών εφαρμογών δεν απαιτείται η υποχρεωτική χρήση έξυπνων φορητών συσκευών εντός του 
σχολικού περιβάλλοντος. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει χρήση του ενσωματωμένου 
προσομοιωτή (emulator) του προγραμματιστικού περιβάλλοντος προκειμένου να προσομοιώσει τη 
λειτουργία της φορητής εφαρμογής που έχει δημιουργήσει. Παρότι η χρήση προσομοιωτή στερείται
της δυναμικής που επιφέρει η χρήση μιας έξυπνης συσκευής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ικανοποιητικά για τη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. Στο Σχήμα 5 διακρίνονται τα 
διάφορα στάδια προετοιμασίας και χρήσης του προσομοιωτή για την εκτέλεση μιας φορητής 
εφαρμογής.

Σχήμα 5: Τα διάφορα στάδια προετοιμασίας του προσομοιωτή για τη χρήση μιας φορητής εφαρμογής

6 Εκπαιδευτική χρήση του Αpp Inventor for Android (AIA)
Το ΑΙΑ χρησιμοποιείται ήδη σε ποικίλα εκπαιδευτικά συστήματα και βαθμίδες ως ένα 

εκπαιδευτικό εργαλείο για την εισαγωγή των μαθητών και των σπουδαστών στον προγραμματισμό 
με αξιοσημείωτη επιτυχία. Ωστόσο, η χρήση του δεν περιορίζεται μόνο στα εργαστήρια 
Πληροφορικής των Πανεπιστημίων και των σχολικών μονάδων. Λόγω της απλότητας της χρήσης 
του, της ευκολίας σύνταξης των εντολών με γραφικό τρόπο (ο οποίος μειώνει τα συντακτικά λάθη),
την απουσία τεχνικών γνώσεων για την παραμετροποίηση του, το μηδενικό κόστος απόκτησης του,
συνιστά μια ιδανική λύση για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Ο 
φιλόδοξος εκπαιδευτικός έχει πλέον τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να δημιουργήσει τις δικές 
του φορητές εφαρμογές προκειμένου να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητα των φορητών συσκευών 
στη σημερινή γενιά προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

7 Επίλογος
Η χρησιμότητα της χρήσης των έξυπνων κινητών συσκευών έχει αναγνωριστεί πλέον 

παγκοσμίως και ως εκ τούτου ο χώρος της εκπαίδευσης (τουλάχιστον στις προηγμένες δυτικές 
κοινωνίες) δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος. Διεθνώς, ερευνητές, υποστηρίζουν ότι η 
εκμάθηση, ενασχόληση και εποικοδομητική χρήση του μέσου αυτού μπορεί να αποτελέσει μοχλό 
για μια πιο ποιοτική, αποτελεσματική αλλά και δυναμική μαθησιακή και διδακτική διαδικασία. 
Είναι ανάγκη ωστόσο, να αποφευχθούν όσα αρνητικά συνέβησαν με παλαιότερες αποσπασματικές 
δράσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, προκειμένου να επιτευχθεί, μέσω της 
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σχολικού περιβάλλοντος. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει χρήση του ενσωματωμένου 
προσομοιωτή (emulator) του προγραμματιστικού περιβάλλοντος προκειμένου να προσομοιώσει τη 
λειτουργία της φορητής εφαρμογής που έχει δημιουργήσει. Παρότι η χρήση προσομοιωτή στερείται
της δυναμικής που επιφέρει η χρήση μιας έξυπνης συσκευής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ικανοποιητικά για τη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. Στο Σχήμα 5 διακρίνονται τα 
διάφορα στάδια προετοιμασίας και χρήσης του προσομοιωτή για την εκτέλεση μιας φορητής 
εφαρμογής.

Σχήμα 5: Τα διάφορα στάδια προετοιμασίας του προσομοιωτή για τη χρήση μιας φορητής εφαρμογής

6 Εκπαιδευτική χρήση του Αpp Inventor for Android (AIA)
Το ΑΙΑ χρησιμοποιείται ήδη σε ποικίλα εκπαιδευτικά συστήματα και βαθμίδες ως ένα 

εκπαιδευτικό εργαλείο για την εισαγωγή των μαθητών και των σπουδαστών στον προγραμματισμό 
με αξιοσημείωτη επιτυχία. Ωστόσο, η χρήση του δεν περιορίζεται μόνο στα εργαστήρια 
Πληροφορικής των Πανεπιστημίων και των σχολικών μονάδων. Λόγω της απλότητας της χρήσης 
του, της ευκολίας σύνταξης των εντολών με γραφικό τρόπο (ο οποίος μειώνει τα συντακτικά λάθη),
την απουσία τεχνικών γνώσεων για την παραμετροποίηση του, το μηδενικό κόστος απόκτησης του,
συνιστά μια ιδανική λύση για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Ο 
φιλόδοξος εκπαιδευτικός έχει πλέον τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να δημιουργήσει τις δικές 
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7 Επίλογος
Η χρησιμότητα της χρήσης των έξυπνων κινητών συσκευών έχει αναγνωριστεί πλέον 

παγκοσμίως και ως εκ τούτου ο χώρος της εκπαίδευσης (τουλάχιστον στις προηγμένες δυτικές 
κοινωνίες) δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος. Διεθνώς, ερευνητές, υποστηρίζουν ότι η 
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Είναι ανάγκη ωστόσο, να αποφευχθούν όσα αρνητικά συνέβησαν με παλαιότερες αποσπασματικές 
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εποικοδομητικής χρήσης τους, η βέλτιστη αξιοποίηση των γνωστικών, συμμετοχικών και 
μαθησιακών πλεονεκτημάτων που αποφέρει η εφαρμογή των φορητών τεχνολογιών. Στα πλαίσια 
αυτά, το προγραμματιστικό περιβάλλον Αpp Inventor for Android, επιτρέπει σε δημιουργικούς
εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν τις προσωπικές τους εκπαιδευτικές φορητές εφαρμογές 
προκειμένου να μετατραπούν από «καταναλωτές» σε «δημιουργούς» ψηφιακού περιεχομένου,
μεγιστοποιώντας εν τέλει τα οφέλη που αποφέρει η καθημερινή χρήση των φορητών τεχνολογιών 
στα ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού.
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Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Βελεγράκη Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ60
Μαγριπλή Φωτεινή, Εκπαιδευτικός ΠΕ60
Τζαγκαράκη Ιωάννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60
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Περίληψη

Η διαφορετικότητα αποτελεί κομμάτι της φύσης και η αποδοχή της, δείγμα πολιτισμένων 
κοινωνιών. Τι συμβαίνει όταν αποτυπώνεται η διαφορετικότητα μέσα στην τέχνη και συγκεκριμένα 
μέσα σε πίνακες ζωγραφικής;  Γενικός στόχος μας είναι να αντιληφθούμε τη διαφορετικότητα μέσα 
από έργα τέχνης και να τη μεταφέρουμε στη σύγχρονη κοινωνία επιδιώκοντας την αισθητική 
καλλιέργεια του ατόμου. Το βιωματικό εργαστήριο στηρίζεται στη μέθοδο του Θεατρικού 
Παιχνιδιού. Οι εμψυχούμενοι - συμμετέχοντες, περνώντας μέσα από τις τέσσερις φάσεις του
Θεατρικού Παιχνιδιού, θα αλληλεπιδράσουν και ανάλογα με τα ερεθίσματα που θα τους δοθούν 
αλλά και τα προσωπικά τους βιώματα, θα καταλήξουν στη δημιουργία ενός σκηνικού δρώμενου. 
Κύριος στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση, η αλληλεπίδραση των εμψυχούμενων –
συμμετεχόντων και ο προβληματισμός για τη διαφορετικότητα στην ηλικία και στα συναισθήματα. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ :  Διαφορετικότητα, Παιχνίδι, Θεατρικό Παιχνίδι, Τέχνη, Ζωγραφική

1 Εισαγωγή

Ας αναρωτηθούμε. Υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες ή διαφορές ανάμεσα στους 
ανθρώπους; Τι είναι πιο σημαντικό; Οι διαφορές στις συνήθειές μας, την ενδυμασία μας, τη 
γλώσσα , τα χαρακτηριστικά του σώματος μας ή οι ομοιότητες μας; Οι άνθρωποι είναι ίσοι αλλά 
και διαφορετικοί.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα από πολλούς θεωρούνται σήμερα ως η μεγαλύτερη ηθική 
κατάκτηση της ανθρωπότητας. Συμπυκνώνουν το αίτημα για σεβασμό του ανθρώπινου προσώπου 
ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη ταυτότητα ή τα φυσικά χαρακτηριστικά του καθένα και αποτελούν 
την κορυφαία εκδήλωση του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. (Οικονομίδης - Ελευθεράκης, 2009)

Τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτηρίζονται ως έμφυτα, φυσικά και αναπαλλοτρίωτα. Ως 
έμφυτα δικαιώματα σημαίνει ότι δεν μπορούν ούτε να αποκτώνται, ούτε να απονέμονται αλλά ότι 
είναι συνυφασμένα με την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο προσδιορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως 
έμφυτα νοείται ως μεταφορική έννοια, προκειμένου να υπογραμμιστεί η ιδιαίτερη θέση τους. 
Καταρχήν, δικαιώματα που αναγνωρίζονται ως έμφυτα δεν μπορούν ούτε να παραχωρούνται, ούτε 
να αποστερούνται. Με τα δικαιώματα συνδέεται μεν η υποχρέωση να γίνονται σεβαστά τα 
δικαιώματα των άλλων, αλλά η περιφρόνησή τους μπορεί να οδηγήσει σε ποικίλους τρόπους 
επιβολής κυρώσεων, όχι όμως και στην απώλεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι άνθρωποι είναι 
και παραμένουν άνθρωποι. (Οικονομίδης - Ελευθεράκης, 2009)

Οι άνθρωποι ως είδος έχουν ορισμένες ομοιότητες, τις γενικές ανθρώπινες ιδιότητες, τα 
(γνωστά) κοινά γνωρίσματα. Κάθε άνθρωπος όμως ως άτομο παρουσιάζει διαφορές από τους 
άλλους ανθρώπους, τα άλλα άτομα. Αυτές οι διαφορές συνιστούν την ατομικότητά του. Πρόκειται 
για το σύνολο των ιδιαίτερων σωματικών κυρίως αλλά και ψυχικών γνωρισμάτων που 
διαφοροποιούν ένα άτομο από τα άλλα άτομα και καθορίζουν τη μοναδικότητά του χρονικά, 
ποσοτικά και ποιοτικά. Με την ατομικότητα αναφερόμαστε συνήθως στη σωματική υπόσταση του 
ανθρώπου και πρόκειται για έννοια πρωταρχικά βιολογική. Ενώ στο μικρό παιδί ο χαρακτήρας του 
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περιορίζεται στις εμπειρίες του, στο μεγαλύτερο παιδί και πολύ περισσότερο στον έφηβο και στον 
ενήλικο, ο χαρακτήρας συνδυάζεται με την ικανότητα κρίσης και αξιολόγησης προσώπων και 
καταστάσεων, με τις κοινωνικές προσδοκίες στη συμπεριφορά μας και ακόμη με την 
«υπευθυνότητα δράσης» του ατόμου. (Παπαδόπουλος, 2001)

Η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να διαμορφώνει συνθήκες που να προάγουν τις αξίες της 
ατομικότητας, της διαφορετικότητας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, του σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας.

Όπως ορίζει η Διεθνής Σύμβαση του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού στο άρθρο 29, ο 
σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και η προετοιμασία του παιδιού για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη 
κοινωνία μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φυλών και φιλίας ανάμεσα 
σε όλους τους λαούς και τις εθνοτικές, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και στα πρόσωπα 
αυτόχθονης καταγωγής. 

Με βάση όλα τα προηγούμενα και για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το σεβασμό για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, θα πρέπει να αναπτύξουμε το αίσθημα της αποδοχής της 
διαφορετικότητας κάθε ανθρώπου. Για αυτό το λόγο, στόχος του βιωματικού εργαστηρίου μας 
είναι να προάγουμε τη διαφορετικότητα μέσα από το πρίσμα της ηλικίας, των συναισθημάτων και 
της αντίληψης. Τα εργαλεία, με τη βοήθεια των οποίων θα προσεγγίσουμε και θα προσπαθήσουμε 
να επιτύχουμε το στόχο του εργαστηρίου, είναι η Τέχνη και το Παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα, η 
Ζωγραφική και το Θεατρικό Παιχνίδι.

2. Η Διαφορετικότητα μέσα από τη Τέχνη και το Παιχνίδι

Η διαφορετικότητα ως ένα θέμα που ασχολείται με τις διαφορετικές μορφές
της ανθρώπινης ύπαρξης, συνδέεται άμεσα με την τέχνη και το παιχνίδι, καθώς ενυπάρχει μέσα σε 
αυτά. Για αυτό το λόγο υπάρχουν πολλών ειδών και διαφορετικές μορφές τέχνης και παιχνιδιού.
Κάθε άνθρωπος που ασχολείται με τη τέχνη δίνει το δικό του διαφορετικό στίγμα ακόμη κι αν 
ακολουθεί συγκεκριμένες τεχνικές ή είναι επηρεασμένος από άλλα ερεθίσματα. Όσον αφορά το 
παιχνίδι, χαρακτηριστικό του αποτελεί το γεγονός ότι έχει δικούς του κανόνες, οι οποίοι όμως 
μπορούν να αλλάζουν από λίγο έως τελείως, κάθε φορά που παίζεται ένα παιχνίδι, ανάλογα με τα 
εκάστοτε άτομα που συμμετέχουν.

Η φράση ότι η τέχνη διαμορφώνει χαρακτήρες και ότι κάθε έργο τέχνης είναι μια δημιουργία, 
είναι μια πραγματικότητα. Όλα τα έργα τέχνης και αυτά που είναι ζωγραφισμένα επάνω σε επίπεδη 
επιφάνεια και έχουν δύο διαστάσεις, τα γλυπτά που έχουν όγκο αλλά και κάθε μουσικό έργο, 
προσπαθούν να μεταδώσουν τα συναισθήματα αυτών που τα δημιούργησαν, την αντίληψή τους για 
τον κόσμο που τους περιβάλλει και είναι το αποτέλεσμα του ταλέντου και της φαντασίας τους. 
Μπορεί να είναι φτιαγμένα από διάφορα υλικά, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, μέταλλο, χαρτί αλλά και 
πολλά άλλα που χρησιμοποιούν κυρίως οι σύγχρονοι καλλιτέχνες. (Τζαβάρα, 2009)  

Η τέχνη ζωγραφίζει, χορεύει, παίζει μουσική και θέατρο, γράφει στίχους και ιστορίες… 
ταξιδεύει. Τα έργα τέχνης αντικατοπτρίζουν τάσεις και εκφράσεις της εποχής τους, δηλώνουν την 
ηθική και καλλιτεχνική ταυτότητα του δημιουργού τους, ενώ ταυτόχρονα συνδέουν διαφορετικούς 
πολιτισμούς και ενώνουν ανθρώπους σε ένα σύμπαν χωρίς πραγματικό χώρο και χρόνο.
(Τζαβάρα, 2009) 

Τα όσα μπορούμε να μάθουμε για την τέχνη δεν έχουν τελειωμό. Πάντα μένουν καινούρια 
πράγματα ν’ ανακαλύψουμε. Τα μεγάλα έργα τέχνης φαίνονται διαφορετικά κάθε φορά που τα 
κοιτάμε. Μοιάζουν να είναι ανεξάντλητα και απρόβλεπτα όσο και οι άνθρωποι. Είναι από μόνα 
τους ένας κόσμος συναρπαστικός, με τους δικούς του παράξενους νόμους, τις δικές του 
περιπέτειες. Κανένας δεν πρέπει να νομίζει πως ξέρει τα πάντα γι’ αυτόν, γιατί κανένας δεν 
μπόρεσε ποτέ να τα μάθει.(Gombrich, 1995)
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περιορίζεται στις εμπειρίες του, στο μεγαλύτερο παιδί και πολύ περισσότερο στον έφηβο και στον 
ενήλικο, ο χαρακτήρας συνδυάζεται με την ικανότητα κρίσης και αξιολόγησης προσώπων και 
καταστάσεων, με τις κοινωνικές προσδοκίες στη συμπεριφορά μας και ακόμη με την 
«υπευθυνότητα δράσης» του ατόμου. (Παπαδόπουλος, 2001)

Η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να διαμορφώνει συνθήκες που να προάγουν τις αξίες της 
ατομικότητας, της διαφορετικότητας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, του σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας.

Όπως ορίζει η Διεθνής Σύμβαση του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού στο άρθρο 29, ο 
σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και η προετοιμασία του παιδιού για μια υπεύθυνη ζωή σε μια ελεύθερη 
κοινωνία μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φυλών και φιλίας ανάμεσα 
σε όλους τους λαούς και τις εθνοτικές, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και στα πρόσωπα 
αυτόχθονης καταγωγής. 

Με βάση όλα τα προηγούμενα και για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το σεβασμό για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, θα πρέπει να αναπτύξουμε το αίσθημα της αποδοχής της 
διαφορετικότητας κάθε ανθρώπου. Για αυτό το λόγο, στόχος του βιωματικού εργαστηρίου μας 
είναι να προάγουμε τη διαφορετικότητα μέσα από το πρίσμα της ηλικίας, των συναισθημάτων και 
της αντίληψης. Τα εργαλεία, με τη βοήθεια των οποίων θα προσεγγίσουμε και θα προσπαθήσουμε 
να επιτύχουμε το στόχο του εργαστηρίου, είναι η Τέχνη και το Παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα, η 
Ζωγραφική και το Θεατρικό Παιχνίδι.

2. Η Διαφορετικότητα μέσα από τη Τέχνη και το Παιχνίδι

Η διαφορετικότητα ως ένα θέμα που ασχολείται με τις διαφορετικές μορφές
της ανθρώπινης ύπαρξης, συνδέεται άμεσα με την τέχνη και το παιχνίδι, καθώς ενυπάρχει μέσα σε 
αυτά. Για αυτό το λόγο υπάρχουν πολλών ειδών και διαφορετικές μορφές τέχνης και παιχνιδιού.
Κάθε άνθρωπος που ασχολείται με τη τέχνη δίνει το δικό του διαφορετικό στίγμα ακόμη κι αν 
ακολουθεί συγκεκριμένες τεχνικές ή είναι επηρεασμένος από άλλα ερεθίσματα. Όσον αφορά το 
παιχνίδι, χαρακτηριστικό του αποτελεί το γεγονός ότι έχει δικούς του κανόνες, οι οποίοι όμως 
μπορούν να αλλάζουν από λίγο έως τελείως, κάθε φορά που παίζεται ένα παιχνίδι, ανάλογα με τα 
εκάστοτε άτομα που συμμετέχουν.

Η φράση ότι η τέχνη διαμορφώνει χαρακτήρες και ότι κάθε έργο τέχνης είναι μια δημιουργία, 
είναι μια πραγματικότητα. Όλα τα έργα τέχνης και αυτά που είναι ζωγραφισμένα επάνω σε επίπεδη 
επιφάνεια και έχουν δύο διαστάσεις, τα γλυπτά που έχουν όγκο αλλά και κάθε μουσικό έργο, 
προσπαθούν να μεταδώσουν τα συναισθήματα αυτών που τα δημιούργησαν, την αντίληψή τους για 
τον κόσμο που τους περιβάλλει και είναι το αποτέλεσμα του ταλέντου και της φαντασίας τους. 
Μπορεί να είναι φτιαγμένα από διάφορα υλικά, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, μέταλλο, χαρτί αλλά και 
πολλά άλλα που χρησιμοποιούν κυρίως οι σύγχρονοι καλλιτέχνες. (Τζαβάρα, 2009)  

Η τέχνη ζωγραφίζει, χορεύει, παίζει μουσική και θέατρο, γράφει στίχους και ιστορίες… 
ταξιδεύει. Τα έργα τέχνης αντικατοπτρίζουν τάσεις και εκφράσεις της εποχής τους, δηλώνουν την 
ηθική και καλλιτεχνική ταυτότητα του δημιουργού τους, ενώ ταυτόχρονα συνδέουν διαφορετικούς 
πολιτισμούς και ενώνουν ανθρώπους σε ένα σύμπαν χωρίς πραγματικό χώρο και χρόνο.
(Τζαβάρα, 2009) 

Τα όσα μπορούμε να μάθουμε για την τέχνη δεν έχουν τελειωμό. Πάντα μένουν καινούρια 
πράγματα ν’ ανακαλύψουμε. Τα μεγάλα έργα τέχνης φαίνονται διαφορετικά κάθε φορά που τα 
κοιτάμε. Μοιάζουν να είναι ανεξάντλητα και απρόβλεπτα όσο και οι άνθρωποι. Είναι από μόνα 
τους ένας κόσμος συναρπαστικός, με τους δικούς του παράξενους νόμους, τις δικές του 
περιπέτειες. Κανένας δεν πρέπει να νομίζει πως ξέρει τα πάντα γι’ αυτόν, γιατί κανένας δεν 
μπόρεσε ποτέ να τα μάθει.(Gombrich, 1995)

Η επικοινωνία των παιδιών με την καλλιτεχνική δημιουργία, μπορεί να επιτευχθεί μέσα 
από ειδικά εκπαιδευτικά και μουσειακά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις 
ευαισθησίες τους, τα οποία θα έχουν σαν βάση το παιχνίδι, την ψυχαγωγία, την εμπειρία και τις 
εναλλακτικές μεθόδους δημιουργικής και ενεργητικής μάθησης. (Τζαβάρα, 2009)  

Όσον αφορά το παιχνίδι, το να δοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός και να το διαφοροποιήσει 
από άλλες δραστηριότητες, δεν είναι εύκολη υπόθεση. 

Υπάρχουν τόσοι πολλοί ορισμοί του παιχνιδιού, όσοι και οι τρόποι για να παίξει κανείς και σε 
καμία περίπτωση ένας μεμονωμένος ορισμός δεν είναι δυνατόν να συμπεριλάβει όλες τις απόψεις, 
αντιλήψεις, εμπειρίες και προσδοκίες που καθένας από μας προσδίδει στη λέξη παιχνίδι. 
(Σιβροπούλου 1998).

Η φιλοσοφία ακόμα και του πιο απλού παιχνιδιού είναι η χαρά, η απόκτηση πείρας και η 
ικανοποίηση μιας βαθιάς ανάγκης του ανθρώπου να προεκτείνει την ύπαρξη του, να δοκιμάσει 
καινούριες δυνατότητες και συγκινήσεις. (Κουρετζής, 2008)

Το παιχνίδι είναι ένα οικείο μέσο για το παιδί και αποτελεί ένα τρόπο προσέγγισης του 
παιδιού με την τέχνη. Πολλές φορές, παίζοντας το παιδί κάνει τέχνη. Αυτή τη βαθειά παρόρμηση 
που έχει για έκφραση και συμμετοχή στα κοινά, μόνο μέσα από το παιχνίδι μπορεί να τη 
διοχετεύσει. (Κουρετζής, 2008)

Αν ανατρέξουμε στις ρίζες του κάθε παιχνιδιού θα βρούμε σε πολλά από αυτά πανάρχαιες, 
αρχέτυπες μορφές τέχνης, τελετουργίας, λαϊκών δοξασιών, μύθων και παραδόσεων που 
παραλλαγμένες φτάνουν ως τις μέρες μας. Σε άλλα πάλι παιχνίδια αποτυπώνονται σύγχρονες 
ανάγκες του παιδιού. Και στο πιο απλό και αυτοσχέδιο παιχνίδι που δημιουργούν τα παιδιά, 
ανακαλύπτουμε κάποιο νόημα. Έχουν ένα βαθύ συμβολισμό και μια λιτή, αφαιρετική 
αναπαραστατικότητα. (Κουρετζής, 2008)

Η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού διαφαίνεται μέσα από πολλούς τομείς. Πρώτα από όλα 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα ψυχαγωγίας. Επίσης, συμβάλλει στη σωματική, 
ψυχοκινητική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και στην πνευματική του καλλιέργεια. 
Πολύ σημαντικό όμως αποτελεί το γεγονός ότι μέσα από το παιχνίδι παρέχεται η δυνατότητα 
διάγνωσης του χαρακτήρα κάθε παιδιού και της βελτίωσής του, ιδιαίτερα με τη βοήθεια και τη 
συμβολή της οικογένειας και του παιδαγωγού. Ακόμη, η καλλιέργεια του συναισθήματος μέσω του 
παιχνιδιού, προκαλεί τόνωση και αύξηση του αγωνιστικού πνεύματος του παιδιού. Αυτό οφείλεται 
στην επιτυχία και την προβολή που αποκτά, τα οποία με τη σειρά τους το βοηθούν να βελτιώνει την 
εικόνα για τον εαυτό του, να ξεπερνά τις αναστολές του και να αναπτύσσει το σεβασμό για την 
προσωπικότητα των άλλων. Για αυτούς τους λόγους το παιχνίδι αποτελεί ένα μέσο αγωγής για 
θέματα σημαντικά, διαχρονικά, πολιτισμικά και οικουμενικά, όπως είναι η διαφορετικότητα.

Το παιχνίδι είναι η πρώτη μύηση του παιδιού στην τέχνη. Το πρώτο από το δείγμα της τέχνης. 
Το πρωτογενές στοιχείο ΚΑΘΕ τέχνης. Ο ζωγράφος παίζει με τα χρώματα, ο μουσικός με τους 
ήχους, ο γλύπτης με τους όγκους, ο ποιητής με τις λέξεις, ο ηθοποιός με το σώμα του. Έτσι το 
Θεατρικό Παιχνίδι μυεί το παιδί στο θεατρικό φαινόμενο και γενικότερα στον κόσμο της τέχνης.
(Κουρετζής, 2008)

2.1 Θεατρικό Παιχνίδι και Ζωγραφική

Το Θεατρικό Παιχνίδι, τα τελευταία χρόνια, έχει αποδειχθεί ως ο πλέον ιδανικός τρόπος 
προσέγγισης της γνώσης, με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο, σεβόμενο και αξιοποιώντας τις 
ανάγκες των ίδιων των παιδιών. Παράλληλα αποτελεί ένα σπουδαίο τρόπο έκφρασης 
συναισθημάτων, μέσα από τον οποίο τα παιδιά αναπτύσσουν ψυχοκοινωνικές και συναισθηματικές 
δεξιότητες.

Αξιοποιώντας όλα αυτά, το Θεατρικό Παιχνίδι συμβάλλει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της 
συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ), πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο τους στόχους της Σύγχρονης 
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Παιδαγωγικής, που θέλει το παιδί να διαμορφώνεται τόσο σε διανοητικό, όσο και σε 
συναισθηματικό επίπεδο.

Είναι ένας τρόπος για τα παιδιά να παίξουν και να χαρούν, να επικοινωνήσουν και να 
εκφραστούν ελεύθερα, να διαλέξουν τους ρόλους τους και να αυτοσχεδιάσουν. Μέσα από τις 
ομαδικές δράσεις και τα παιχνίδια τα παιδιά λειτουργούν με την φαντασία τους, εκφράζονται με 
τον λόγο και με το σώμα τους, αποβάλλουν επιθετικότητα και άγχος και κοινωνικοποιούνται.
Μαθαίνουν να αγαπούν τον εαυτό τους και τους άλλους. (Κουρετζής, 2008)

Στο θεατρικό παιχνίδι δεν «διδάσκουμε» ρόλους. Σκοπός μας δεν είναι πως το παιδί θα κάνει 
τέλειες μηχανικές κινήσεις, ρυθμικές ή μελωδικές εκφορές του λόγου, να αποστηθίσει ένα κείμενο 
και να το απαγγείλει, αλλά πως θα εκφράσει καταστάσεις, και ρόλους με το δικό του τρόπο, με το 
δικό του μάτι, εντελώς αβίαστα και υποκειμενικά. (Κουρετζής, 2008)

Μέσα από την βίωση εμπειριών ανακαλύπτουν τον κόσμο τους και τον κόσμο των ενηλίκων, 
αποκτούν γνώση. Μια γνώση ενισχυμένη από την εμπειρία. Το παιδί παίζοντας, «ερμηνεύει» 
κάποιο ρόλο. Ερμηνεύοντας ένα ρόλο, δίνει διαφορετικές διαστάσεις στις κοινωνικές σχέσεις, 
ανακαλύπτει καινούριους τρόπους έκφρασης και πληροφόρησης. Μέσα στο θεατρικό παιχνίδι και 
μέσα από ορισμένες διαδικασίες, το παιδί έχει τη δυνατότητα μιας ελεύθερης έκφρασης, μιας 
δημιουργικής απασχόλησης που πολλές φορές παίρνει το σχήμα μιας θέσης και μιας άποψης πάνω 
στα «δρώμενα», τόσο στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο 
που ανήκει. (Κουρετζής, 2008)

Το Θεατρικό Παιχνίδι προσπαθεί «δια του θεάτρου» να μυήσει αρχικά το παιδί στο 
επικοινωνιακό γεγονός, που είναι η ίδια η ζωή. Δανείζεται έτσι τεχνικές θεάτρου, ακριβώς για να 
απελευθερώσει το παιδί πολλαπλά όσον αφορά τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, την κριτική 
σκέψη, την έκφραση – εκφραστικότητα. Το παιδί έχει την «πολυτέλεια» να μεταμορφώνεται 
διαρκώς από παίκτη σε θεατή και αντίστροφα. Έτσι καθίσταται έτοιμο για την τέχνη του θεάτρου 
χωρίς ψυχαναγκασμούς, εγκλωβισμούς και αυθαίρετους προσδιορισμούς. (Κουρετζής, 2008)

Θεατρικό Παιχνίδι μπορεί να γίνει σ’ ένα δωμάτιο, σε μια τάξη σχολείου, στη γειτονιά, ή σε 
μεγάλη έκταση ανάλογα με τα παιδιά και τους εμψυχωτές. Σε θεατρική αίθουσα το θεατρικό 
παιχνίδι παίρνει άλλη μορφή κι ακολουθεί διαφορετική διαδικασία παραγωγής. Η διάρκεια του 
θεατρικού παιχνιδιού κυμαίνεται αναλόγως. Μπορεί να κρατήσει 1,2 έως και 3 ώρες ανάλογα με το 
ενδιαφέρον που θα δείχνουν τα παιδιά και την… αντοχή και την ικανότητα των εμψυχωτών. 
(Κουρετζής, 2008)

2.2 Φάσεις Θεατρικού Παιχνιδιού

Το Θεατρικό Παιχνίδι είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία και αναπτύσσεται σε τρεις ή 
τέσσερις φάσεις.

Α΄ φάση: ευαισθητοποίηση – απελευθέρωση

Η φάση αυτή είναι φάση απελευθέρωσης και συγκρότησης της ομάδας. 
Σε αυτήν βοηθούμε τα παιδιά να αποδεσμευτούν από δισταγμούς και αναστολές και να 
επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

Κέντρο ευαισθητοποίησης και έκφρασης είναι το ίδιο το σώμα του παιδιού. Μέσα από τις 
ασκήσεις και τα παιχνίδια της σωματικής έκφρασης το παιδί μαθαίνει να παρατηρεί, να χαλαρώνει, 
να αυτοσυγκεντρώνεται, να έχει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου. (Κουρετζής, 2008)

Β΄ φάση: το παιχνίδι των ρολών

Η φάση αυτή είναι το στάδιο της αναπαραγωγής. Εδώ τα παιδιά δημιουργούν ρόλους. 
Αναπαράγουν και συνθέτουν διάλογους μέσω των οποίων λειτουργούν οι ρόλοι. Μεταμφιέζονται 
και αλλάζουν τα σημεία όψης, ανάλογα με τον ρόλο που δημιούργησαν. Διαμορφώνουν ένα 
περιβάλλον δράσης με διάφορους τρόπους και υλικά. Παίζουν τον ρόλο ανάλογα με το πως 
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Παιδαγωγικής, που θέλει το παιδί να διαμορφώνεται τόσο σε διανοητικό, όσο και σε 
συναισθηματικό επίπεδο.
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ομαδικές δράσεις και τα παιχνίδια τα παιδιά λειτουργούν με την φαντασία τους, εκφράζονται με 
τον λόγο και με το σώμα τους, αποβάλλουν επιθετικότητα και άγχος και κοινωνικοποιούνται.
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χωρίς ψυχαναγκασμούς, εγκλωβισμούς και αυθαίρετους προσδιορισμούς. (Κουρετζής, 2008)

Θεατρικό Παιχνίδι μπορεί να γίνει σ’ ένα δωμάτιο, σε μια τάξη σχολείου, στη γειτονιά, ή σε 
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θεατρικού παιχνιδιού κυμαίνεται αναλόγως. Μπορεί να κρατήσει 1,2 έως και 3 ώρες ανάλογα με το 
ενδιαφέρον που θα δείχνουν τα παιδιά και την… αντοχή και την ικανότητα των εμψυχωτών. 
(Κουρετζής, 2008)

2.2 Φάσεις Θεατρικού Παιχνιδιού

Το Θεατρικό Παιχνίδι είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία και αναπτύσσεται σε τρεις ή 
τέσσερις φάσεις.

Α΄ φάση: ευαισθητοποίηση – απελευθέρωση

Η φάση αυτή είναι φάση απελευθέρωσης και συγκρότησης της ομάδας. 
Σε αυτήν βοηθούμε τα παιδιά να αποδεσμευτούν από δισταγμούς και αναστολές και να 
επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

Κέντρο ευαισθητοποίησης και έκφρασης είναι το ίδιο το σώμα του παιδιού. Μέσα από τις 
ασκήσεις και τα παιχνίδια της σωματικής έκφρασης το παιδί μαθαίνει να παρατηρεί, να χαλαρώνει, 
να αυτοσυγκεντρώνεται, να έχει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου. (Κουρετζής, 2008)

Β΄ φάση: το παιχνίδι των ρολών

Η φάση αυτή είναι το στάδιο της αναπαραγωγής. Εδώ τα παιδιά δημιουργούν ρόλους. 
Αναπαράγουν και συνθέτουν διάλογους μέσω των οποίων λειτουργούν οι ρόλοι. Μεταμφιέζονται 
και αλλάζουν τα σημεία όψης, ανάλογα με τον ρόλο που δημιούργησαν. Διαμορφώνουν ένα 
περιβάλλον δράσης με διάφορους τρόπους και υλικά. Παίζουν τον ρόλο ανάλογα με το πως 

αισθάνονται. Σχηματίζουν ομάδες ρόλων και αναπαράγουν θέματα που αναπτύσσονται παράλληλα.
(Κουρετζής, 2008)
Γ΄ φάση: σκηνικός αυτοσχεδιασμός

Η φάση αυτή είναι μία καθαρά δημιουργική δραστηριότητα των παιδιών. Οι ομάδες των ρόλων 
διαμορφώνουν τον σκηνικό τους χώρο επιλέγοντας τα σκηνικά τους αντικείμενα, τα ηχητικά και τα 
μουσικά ακούσματα. Η φαντασία τους τώρα ασκείται με έναν εποικοδομητικό τρόπο σε κάτι 
συγκεκριμένο. Με την κίνηση ή και με τον λόγο φτάνουν στον σκηνικό αυτοσχεδιασμό.
Οδηγούνται δηλαδή σε μια αισθητοποίηση και παρουσίαση των θεμάτων που τους δόθηκαν ή που 
παρήγαγαν τα ίδια. (Κουρετζής, 2008)

Δ΄ φάση: ανάλυση- συζήτηση

Ένα θεατρικό παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο μετά το τέλος της τρίτης φάσης. 
Μπορεί όμως και να ακολουθήσει με την ομάδα συζήτηση και ανάλυση πάνω στις δραστηριότητες 
που προηγήθηκαν. Επίσης στη φάση αυτή μπορεί να υπάρχει και μια άλλη μορφή επεξεργασίας 
μέσα από τις εικαστικές τέχνες.
(Κουρετζής, 2008)

Μπροστά σε ένα πίνακα, όλοι θυμόμαστε χίλια δυο πράγματα που επηρεάζουν τις 
προτιμήσεις ή τις αντιπάθειες μας. Δεν πρέπει καθόλου ν’ ανησυχούμε που οι αναμνήσεις μας 
βοηθούν να απολαύσουμε ό, τι βλέπουμε. Μόνο όταν κάποια άσχετη ανάμνηση μας δημιουργεί 
προκαταλήψεις, τότε μόνο πρέπει να ψάξουμε να βρούμε το λόγο που προκάλεσε την απώθηση και 
εμπόδισε τελικά την απόλαυση. Η αποστροφή μας για ένα έργο τέχνης μπορεί να στηρίζεται σε 
λόγους που δεν είναι σωστοί. Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να βλέπουν σε έναν πίνακα ότι 
τους αρέσει να βλέπουν και στην πραγματικότητα. Μια τέτοια προτίμηση είναι φυσιολογική. Όλοι 
αγαπάμε την ομορφιά στη φύση και είμαστε ευγνώμονες στους καλλιτέχνες που την απαθανάτισαν 
στα έργα τους. Αυτή όμως η προτίμηση για τα όμορφα και θελκτικά θέματα μπορεί να γίνει 
εμπόδιο, αν μας κάνει να απορρίπτουμε έργα επειδή το θέμα τους είναι λιγότερο ελκυστικό.
(Gombrich, 2010)

Με βάση όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αξίες που διέπουν το Θεατρικό 
Παιχνίδι, συνεπάγεται ότι δεν θα μπορούσε να είναι αποκομμένο από τις διάφορες μορφές τέχνης, 
αποτελώντας μία κοίτη συνάντησής τους. Τέχνες όπως η μουσική, η ποίηση, η λογοτεχνία, η 
ζωγραφική, γίνονται αφορμή για παιχνίδι, έκφραση και δημιουργία. 

Στην εποχή μας, εποχή τυποποίησης, αυτοματισμού, οπτικοποίησης της ζωής, τεχνολογικού 
ορθολογισμού, η φαντασία του παιδιού πρόωρα ατροφεί ή δεν αναπτύσσεται καθόλου. Το παιδί 
μαθαίνει απλώς να κοιτάζει χωρίς να παρατηρεί και να βλέπει. Μέσα από τους πίνακες 
ζωγραφικής, το παιδί αυξάνει την παρατηρητικότητά του και αντιλαμβάνεται τα μηνύματα αλλά 
και τη λειτουργικότητα των συμβόλων. Με αυτό τον τρόπο δεν κοιτάζει απλώς, αλλά βλέπει και 
αναπτύσσει την αισθητική καλλιέργειά του, χωρίς να περιορίζεται μονάχα στην αίσθηση της 
όρασης. Ένας πίνακας ζωγραφικής περιέχει ερεθίσματα και για τις πέντε αισθήσεις. Αποτελεί 
λοιπόν ένα σύνολο που στόχο έχει την ολόπλευρη ανάπτυξη της ψυχοσυναισθηματικής υπόστασης
του παιδιού. Ένα έργο ζωγραφικής έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να συγκινήσει, να 
προβληματίσει, να δώσει αφορμή για την ενασχόληση με βαθύτερες ανάγκες και επιθυμίες του 
παιδιού. 

3 ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «Οι πίνακες ζωγραφικής μέσα από το Θεατρικό 
Παιχνίδι»

Οι πίνακες ζωγραφικής που επιλέγονται σε κάθε βιωματικό εργαστήριο Θεατρικού 
Παιχνιδιού, προέρχονται από διακεκριμένους ζωγράφους και αποτελούν μέσο για τον εμψυχωτή να 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
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«διδάξει» θέματα όπως αυτά που αφορούν στο περιβάλλον, στα συναισθήματα, στις εποχές, στα 
σχήματα, στα χρώματα, στην ιστορία, στις ανθρώπινες αξίες.

Τα βήματα επεξεργασίας που ακολουθούνται βασίζονται στις 4 φάσεις της δομής του 
Θεατρικού Παιχνιδιού και συνοψίζονται ως εξής:
Ο εμψυχωτής επιλέγει έναν πίνακα σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών και τον παιδαγωγικό 
στόχο που έχει θέσει κι αρχίζει να διαμορφώνει το Θεατρικό Παιχνίδι σύμφωνα με αυτά.  Στην 
πρώτη φάση γίνονται παιχνίδια ενεργοποίησης με συνοδεία μουσικής ή διαφόρων ήχων, τα οποία 
πλησιάζουν κατά πολύ στο κεντρικό θέμα. Στη δεύτερη φάση ξετυλίγεται το κουβάρι του θέματος 
με τις κατάλληλες οδηγίες. Ο πίνακας ζωντανεύει, αναδεικνύει ρόλους, γεγονότα και καταστάσεις 
και η ομάδα βρίσκεται σε ουσιαστική επικοινωνία. Ακόμη ανακαλύπτει τα «μυστικά» και τα 
μηνύματα που στέλνει ένα έργο τέχνης. Τέλος, στην τρίτη φάση δίδεται στην ομάδα ένα 
«δημιουργικής επίλυσης πρόβλημα» το οποίο καλούνται να επιλύσουν σε μικρές επιμέρους ομάδες, 
φτιάχνοντας θεατρικά δρώμενα ή νέες εικαστικές δημιουργίες ή και τα δύο, σύμφωνα με τις 
προσλαμβάνουσες που προηγήθηκαν και τις προσωπικές τους ανάγκες και επιθυμίες.

Στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο οι πίνακες που έχουν επιλεγεί είναι «Η πύλη στην 
αιωνιότητα» του Vincent Willem van Gogh και «Κούκου» του Γεωργίου Ιακωβίδη. Κύριος στόχος 
μας είναι, μέσα από αυτούς τους δύο πίνακες, να προσεγγίσουμε τη διαφορετικότητα που 
εκπέμπουν σε σχέση με την ηλικία και τα συναισθήματα. Επιμέρους στόχοι είναι να δώσουμε 
ερεθίσματα στους εμψυχούμενους – συμμετέχοντες, ώστε να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη 
διαφορετικότητα αλλά και να καλλιεργήσουν την αισθητική τους.

Κατά την πρώτη φάση του Θεατρικού Παιχνιδιού, οι εντολές που θα δοθούν σχετίζονται με 
την ενεργοποίηση του σώματος και την αλληλεπίδραση των εμψυχούμενων – συμμετεχόντων, ενώ 
παράλληλα είναι σε απόλυτη συνάφεια με το θέμα του εργαστηρίου. 

Στη δεύτερη φάση θα εστιάσουμε στο κοινό αντικείμενο των δύο πινάκων, την καρέκλα. Σε 
αυτή τη φάση οι εντολές θα αναδείξουν τους διάφορους τρόπους χρήσης που έχει ένα αντικείμενο. 
Η καρέκλα θα μεταμορφωθεί – μετασχηματιστεί σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας αλλά και τις 
εντολές των εμψυχωτών. Στη συνέχεια, τα πρόσωπα που απεικονίζονται στους δύο πίνακες θα 
ζωντανέψουν αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τις διαφορετικές ηλικίες και τα διαφορετικά
συναισθήματα. Οι εμψυχούμενοι – συμμετέχοντες, όπως και προηγουμένως, θα εμπλακούν σε ένα 
παιχνίδι ρόλων μέσα από το οποίο θα βιώσουν και οι ίδιοι τη δυναμική του κάθε πίνακα.

Με βάση όλα τα παραπάνω ερεθίσματα, αλλά και όσα καταθέσουν οι ίδιοι οι εμψυχούμενοι 
– συμμετέχοντες αφ’ εαυτού, στην τρίτη φάση θα οδηγηθούν σε έναν σκηνικό αυτοσχεδιασμό. Το 
θέμα και ο προβληματισμός του αυτοσχεδιασμού θα σχετίζονται με την ύπαρξη των 
συγκεκριμένων πινάκων μέσα στον χρόνο. Οι εμψυχούμενοι – συμμετέχοντες, αφού χωριστούν σε 
υποομάδες, θα κλιθούν να συζητήσουν, να προβληματιστούν και τέλος να δημιουργήσουν και να 
παρουσιάσουν ένα σκηνικό δρώμενο. 

Ολοκληρώνοντας το εργαστήριο αυτό, όλοι οι εμψυχούμενοι – συμμετέχοντες μαζί με τους 
εμψυχωτές, θα εμπλακούν σε μια συζήτηση – ανάλυση σχετικά με το τι αποκόμισαν, πως το 
βίωσαν και κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι. 

4 Συμπεράσματα

Παίζοντας, το παιδί αλλά και ο ενήλικας βιώνει, αισθάνεται, συναισθάνεται, βρίσκει 
τρόπους να αλληλεπιδρά και να συν-κινείται με τους ανθρώπους γύρω του. Παίζοντας με τις 
τεχνικές του θεάτρου το παιχνίδι αποκτά αισθητική και μια άλλη διάσταση που εγείρει όλες τις 
αισθήσεις του εμψυχούμενου. Το μεγάλο ζήτημα της διαφορετικότητας δε θα μπορούσε παρά να 
προσεγγιστεί με το Θεατρικό Παιχνίδι, μέσα στο οποίο κάθε γνώμη – ιδέα – τρόπος έκφρασης είναι 
σεβαστός και αποδεκτός. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το θέατρο και κατ’ επέκταση το Θεατρικό 
Παιχνίδι αποτελούν κοίτη συνάντησης όλων των τεχνών, η επιλογή της ενασχόλησης με πίνακες 
ζωγραφικής ήταν αναπόφευκτη συμβάλλοντας ενεργά στην αισθητική διαμόρφωση του ατόμου. 

Άραγε πόσο διαφορετική θα ήταν η σχολική ζωή εάν αντί για μια απλή παράθεση πληροφοριών και 
γνώσεων, το παιδί είχε τη δυνατότητα να βιώσει τη μάθηση και να παίξει μαζί της;
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Περίληψη
Το θεματικό πεδίο του  σεναρίου διδασκαλίας επιχειρεί την διαθεματική διασύνδεση της 

Αγγλικής γλώσσας με την Αισθητική αγωγή μέσα από την μελέτη της ζωής και του έργου του 
διάσημου ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Θέτει ως πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση γλωσσικών και 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας την παρατήρηση και κριτική 
επεξεργασία επιλεγμένων έργων τέχνης του Ολλανδού ζωγράφου, καλλιεργώντας παράλληλα και 
την αισθητική αντίληψη των μαθητών. Αξιοποιώντας  το πλούσιο καλλιτεχνικό έργο και τη 
συναρπαστική βιογραφία του συγκεκριμένου ζωγράφου, επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη εξάσκηση 
όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων, προάγοντας παράλληλα την ψηφιακή επικοινωνία και τους 
πολυγραμματισμούς. Οι ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες του σεναρίου ενισχύουν τη 
μαθητοκεντρικότητα και  την αυτονόμηση των μαθητών, ενθαρρύνοντας τους να εκφραστούν όχι 
μόνο κριτικά αλλά και δημιουργικά. Η μελέτη των έργων τέχνης του δημιουργού καλλιεργεί 
παράλληλα τον κριτικό στοχασμό και την ενσυναίσθηση και συμβάλλει στην ολιστική ανάπτυξη 
των μαθητών σε γνωστικό, μεταγνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο.

Λέξεις κλειδιά: διαθεματικότητα, αισθητική αντίληψη, έργο τέχνης, Βαν Γκογκ, Αγγλική 
γλώσσα

1 Εισαγωγή
Μία καινοτόμος διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση σε πολλές χώρες,

αφορά την διδακτική αξιοποίηση των έργων τέχνης, αφού κάθε εικαστικό έργο αποτελεί μια
δημιουργική έκφραση, με πολύπλευρη εκπαιδευτική αξία. Είναι μια διεργασία που υπερβαίνει τα 
όρια του μαθήματος της αισθητικής αγωγής  και διεισδύει στο χώρο πολλών γνωστικών 
αντικειμένων, προσφέροντας μια πολύπλευρη προσέγγιση της πραγματικότητας. Η επαφή με την 
Τέχνη και ειδικότερα με τη Ζωγραφική είναι δυνατόν να συνδεθεί διαθεματικά με την διδασκαλία 
της Αγγλικής Γλώσσας καθώς η καλλιέργεια της αισθητικής εμπειρίας παρέχει πρόσφορο έδαφος 
για την παράλληλη επίτευξη γλωσσικών και επικοινωνιακών στόχων. Η εκπαιδευτική διαδικασία 
καθίσταται έτσι βιωματική κεντρίζοντας το ενδιαφέρον και την ενεργητική συμμετοχή των 
μαθητών με τη νοητική και συναισθηματική τους εμπλοκή. Επιπρόσθετα, η χρήση των ΤΠΕ στο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την ευκολότερη πρόσβαση και την 
εισαγωγή εικαστικών εικόνων και έργων τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2 Θεωρητικό πλαίσιο 
Από τα μέσα του 20ου αιώνα εκφράστηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός καινούργιου 

συστήματος εκπαίδευσης το οποίο θα εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους σε εμπειρίες, ως πηγή 
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2 Θεωρητικό πλαίσιο 
Από τα μέσα του 20ου αιώνα εκφράστηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός καινούργιου 

συστήματος εκπαίδευσης το οποίο θα εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους σε εμπειρίες, ως πηγή 

μάθησης. (Dewey,1938). Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος της γλωσσικής διδασκαλίας από τη 
μακρόχρονη εφαρμογή τυποποιημένων ασκήσεων εξάσκησης της δομής της γλώσσας, στην 
εκμάθηση μέσα από τη χρήση της, ανάδειξε την ανάγκη χρησιμοποίησης επικοινωνιακών μεθόδων, 
στις οποίες οι μαθητές βιώνουν πραγματικά γεγονότα, άμεσες ή έμμεσες εμπειρίες. Μία καινοτόμος 
διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση διεθνώς, αφορά την αξιοποίηση των
έργων τέχνης, καθώς κάθε καλλιτεχνικό έργο αποτελεί μια δημιουργική έκφραση με πολύπλευρη 
εκπαιδευτική αξία. Η εκπαίδευση μέσω της τέχνης, αλλά και η αξιοποίηση της τέχνης στην 
εκπαίδευση γίνεται ολοένα και συστηματικότερη τα τελευταία χρόνια (Βρεττός,1999). Χωρίς να 
απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, αρκετοί εκπαιδευτικοί προάγουν την καλλιέργεια της 
αισθητικής εμπειρίας μέσα από την επιλογή σημαντικών έργων τέχνης που δίνουν έναυσμα για 
σκέψη. Ακολουθώντας τα πρότυπα της βιωματικής και εμπειρικής μάθησης, έχουν σαν στόχο να
παρωθήσουν τον μαθητή στο να παρατηρήσει, να ερευνήσει, να πειραματιστεί, και να κάνει τους
δικούς του συσχετισμούς, μέσω των συναισθημάτων, με επιθυμητό αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται η
ανακάλυψη, η σύγκριση, ο στοχασμός, η κριτική και δημιουργική σκέψη, έτσι ώστε τελικά ο
μαθητής να διαμορφώσει το δικό του σύστημα αξιών (Τριλιανός, 2009). Για τον Gardner (1990), η 
ενασχόληση με την τέχνη συμβάλει στη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του 
παιδιού. Η γλώσσα της τέχνης, διαχέεται σε ποικίλους τομείς της ανθρώπινης πνευματικής 
δραστηριότητας επηρεάζοντας πολλαπλά τη νοητική αντίληψη του ανθρώπου. Μέσω της τέχνης, τα 
νοήματα, οι έννοιες, οι σημασίες των πραγμάτων διευκρινίζονται και παρουσιάζονται 
συμπυκνωμένες με τη δημιουργία μιας νέας εμπειρίας (Dewey,1934). Είναι παράγοντας 
κοινωνικότητας και παγκοσμιότητας, καθώς η γλώσσα της είναι κοινή γι’ αυτό και προνομιακή. Η 
τέχνη προσεγγίζει κοινωνικά και υπαρξιακά ζητήματα που δεν περιγράφονται με τον επιστημονικό 
λόγο. Η  ζωγραφική ειδικότερα, είναι μια ικανότητα απεικόνισης, μια πορεία μετασχηματισμού 
μιας ιδέας σε κάτι  το συγκεκριμένο έτσι, ώστε να σταθεροποιηθεί, να ελεγχθεί, να επεξηγηθεί, να 
εκφραστεί και να μοιραστεί με άλλους ή να δώσει μια δημόσια κοινωνική διάσταση στη γνώση.
(Eisner,1999). Η επαφή με την τέχνη βοηθάει τους μαθητές να διαμορφώσουν την προσωπικότητά 
τους, να αποκτήσουν ευαισθησία, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα και συντελεί στην καλύτερη
κατανόηση του εαυτού τους, αμφισβητώντας λανθασμένες στερεοτυπικές αντιλήψεις. Παράλληλα 
παρέχεται πρόσβαση σε άλλους πολιτιστικούς θεσμούς και αξιακούς κανόνες, συμβάλλοντας στην 
επικοινωνία των ιδεών και στην διαμόρφωση μιας πολυπολιτισμικής συνείδησης που αποδέχεται 
την διαφορετικότητα.

Ένα ουσιαστικό «παιδαγωγικό» πλεονέκτημα των εικαστικών Τεχνών είναι ότι έχουν ολιστική 
διάσταση και απαιτούν νοητική και συναισθηματική εγρήγορση για την κατανόηση τους, η οποία
«αναγκάζει» κάθε φορά τον μαθητή-θεατή να δραστηριοποιηθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει, να
κατανοήσει και να το ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο. Όπως εύστοχα τονίζει ο Κόκκος (2011), σε 
ένα έργο τέχνης κρύβεται αυτό που ο καλλιτέχνης θέλει να ανακαλύψει ο παρατηρητής. Η σχολική τάξη 
μεταμορφώνεται σε κοινότητα παρατηρητών, σχολιαστών και παραγωγών καλλιτεχνικών 
δημιουργιών. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία, αξιοποιώντας πληροφορίες και πρότερες γνώσεις, να 
αναπτύξουν στρατηγικές και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να περιγράφουν, να σχολιάζουν, να 
ταξινομούν, να συγκρίνουν και να ερμηνεύουν εικόνες, αναπτύσσοντας παράλληλα και τη φαντασία 
που απαιτείται για τη κατάκτηση της γνώσης (Dewey, 1934) Όλα αυτά εκφράζονται και 
μεταδίδονται χάρη στην καλλιέργεια και  ανάπτυξη των κατάλληλων γλωσσικών και 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αυτές δεν καλλιεργούνται κάθε μια ξεχωριστά, αλλά 
ακολουθούν μια ενοποιημένη ολιστική προσέγγιση, η  οποία χαρακτηρίζει κάθε μορφή 
επικοινωνίας. Ενεργοποιείται η δυναμική της ομάδας με την ανάθεση εργασιών σε δυάδες ή ομάδες 
των τεσσάρων με τον εκπαιδευτικό  στο ρόλο του καθοδηγητή-εμψυχωτή,  και το μαθητή να  έχει 
ενεργό ρόλο με την διερεύνηση, την έκφραση των απόψεων και τη λήψη αποφάσεων. 

Η εικόνα, μέσω της διαδικασίας της παρατήρησης μετουσιώνεται σε πλούσιο πληροφοριακό 
υλικό, ερέθισμα πολιτιστικής ενεργοποίησης (Fowler, 1996), εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης και
αφετηρία στοχαστικής διάθεσης (Μέγα, 2011α). Από την άποψη αυτή, τα έργα τέχνης επιδέχονται
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πολλαπλές ερμηνείες, καθώς δεν απαιτούν μία και μόνο σωστή απάντηση. Όπως υποστηρίζει ο 
Efland, 2002) η παρατήρηση έργων τέχνης συνεπάγεται την επιλογή ποικίλων στρατηγικών 
σκέψης, και την ενεργοποίηση πολλαπλών δεξιοτήτων και ερμηνευτικών δράσεων από την πλευρά
των παρατηρητών, για να αποσαφηνίσουν τις πιθανές σημασίες των καλλιτεχνικών έργων. Αυτό 
σημαίνει ότι το έργο τέχνης αποτελεί ένα πλούσιο, κατάλληλο για διδακτική αξιοποίηση πεδίο, όχι 
μόνο ως εποπτικό υλικό αλλά και ως αφόρμηση για επεξεργασία πλήθους διδακτικών 
αντικειμένων, καλύπτοντας ένα αντίστοιχα ευρύ πλαίσιο διδακτικών περιοχών, γνωστικών και 
συναισθηματικών στόχων (Βρεττός, 1999). Η διάχυση των τεχνών και από τις ξένες γλώσσες είναι 
αναγκαία για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση μέσα στο πλαίσιο της αρμονικής συνύπαρξης των 
ανθρώπων. (Δεληγιάννη, 2011:91) 

H οπτική «γλώσσα», αυτό το ιδιαίτερο σύστημα επικοινωνίας των εικαστικών τεχνών,
επιτρέπει την επικοινωνία  νοημάτων, και συναισθημάτων με ποικίλους τρόπους, διαθέτοντας 
τεράστιες  εκφραστικές δυνατότητες. Την οπτική αυτή γλώσσα καλούνται οι μαθητές να γνωρίσουν
σχολιάζοντας και συγκρίνοντας έργα ως ενεργοί και κριτικοί αναγνώστες εικόνων. Οδηγούνται 
σταδιακά στη διαμόρφωση ενός οπτικού πολιτισμού (visual culture) που περιλαμβάνει έργα της 
ανθρώπινης δημιουργίας που γίνονται αντιληπτά μέσω της όρασης (Freedman, 2003). Η εισαγωγή 
πολυαισθητηριακών ερεθισμάτων στη διδασκαλία της γλώσσας αποτελεί μια σημαντική διάσταση 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αφού περιλαμβάνει τη συνδυαστική χρήση οπτικού, 
ακουστικού και κιναισθητικού ερεθίσματος, επιδιώκοντας την κινητοποίηση όλων των τύπων 
νοημοσύνης. Ο Gardner (2000) υποστήριξε ότι η αισθητική εμπειρία είναι σημαντική για τη 
γνωστική ανάπτυξη του ατόμου και το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να καλλιεργεί όσο το 
δυνατόν περισσότερα από τα είδη νοημοσύνης στοχεύοντας στην καλλιέργεια μιας ολοκληρωμένης 
προσωπικότητας. Η πολύπλευρη ενδυνάμωση της νοημοσύνης, απαιτεί τη διευρυμένη χρήση 
πολλαπλών συμβόλων, την οποία προσφέρουν οι τέχνες.

Η ψηφιακή επικοινωνία αξιοποιείται παιδαγωγικά σαν πόλος έλξης, πηγή άντλησης 
πληροφοριών και εργαλείο παρουσίασης. Η ψηφιακή απεικόνιση του έργου τέχνης αποτελεί 
ουσιώδη γέφυρα επικοινωνίας του έργου με το μαθητή. Η ενασχόληση τους με έργα πολυτροπικά, 
όπου συνδυάζονται διαφορετικά συστήματα επικοινωνίας, τα εξοικειώνει με τις ιδιαίτερες 
εκφραστικές δυνατότητες που φέρει η συνύπαρξη και η διαπλοκή  εικόνας και γραπτού 
κειμένου.(Γραφάκου, Λαμπίτση, 2011). Η  χρήση διαδικτυακών κειμένων συμβάλλει επίσης στην 
προώθηση των «πολυγραμματισμών» αφού καλλιεργείται ο  οπτικός (visual) και  ο ψηφιακός 
γραμματισμός. Συγχρόνως, η δημιουργική σκέψη απελευθερώνεται και ανατροφοδοτείται, καθώς η
προβολή έργων τέχνης ζωγράφων, όπως ο Βαν Γκογκ, σε συνδυασμό με την βιογραφία του 
καλλιτέχνη συνθέτει ένα πολυδιάστατο διδακτικό τοπίο που συνδυάζει γραπτό λόγο, μουσική, 
εικόνα, κινητοποιώντας πολύπλευρες νοητικές και συγκινησιακές διεργασίες.

Η ενασχόληση με τη ζωή και το έργο του διάσημου Ολλανδού Ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ 
(1853-1890) ως θεματικό αντικείμενο του σεναρίου, κρίνεται κατάλληλη επιλογή αφού συμβάλλει 
καθοριστικά στην επίτευξη ρεαλιστικών στόχων μέσα από την παρατήρηση αυθεντικών έργων 
τέχνης υψηλής αισθητικής αξίας. Ο Βαν Γκογκ είναι ένας καλλιτέχνης του οποίου η ζωή συνδέεται 
άρρηκτα με το έργο του. Μετά από μια σύντομη επαφή με το ρεύμα του Ιμπρεσιονισμού,
ανακαλύπτει ένα δικό του τρόπο έκφρασης, με τον οποίο προβάλλει τον ψυχισμό και συχνά τις 
εκρήξεις του, σ’ ότι ζωγραφίζει, τοπία ή προσωπογραφίες. To έργο του θεωρείται προσβάσιμο από 
τους μαθητές καθώς με τα θέματα που επιλέγει, καθοδηγεί και ο ίδιος τον μαθητή-θεατή να 
ανακαλύψει, παρατηρώντας τα έργα του, τους ισχυρούς συμβολισμούς, τον πολύπλευρο ψυχικό και 
συναισθηματικό του κόσμο, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια διαρκής εναλλαγή ανάμεσα στην 
λογική και τη παράνοια. Ο βασανισμένος  καλλιτέχνης, μετουσιώνει στους πίνακές του τα βιώματα 
μιας ζωής γεμάτης απογοητεύσεις και μοναξιά, που θα τελειώσει με την παραφροσύνη και την 
αυτοχειρία. Η ζωγραφική του επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την τέχνη του 20ού αιώνα,  με την 
ένταση των χρωμάτων της, και  την εκφραστική της δύναμη. Η ενασχόληση με τη βιογραφία και
τον ψυχισμό του καλλιτέχνη δίνει παράλληλα τη δυνατότητα στους μαθητές να εξηγήσουν τις 
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πολλαπλές ερμηνείες, καθώς δεν απαιτούν μία και μόνο σωστή απάντηση. Όπως υποστηρίζει ο 
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αναγκαία για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση μέσα στο πλαίσιο της αρμονικής συνύπαρξης των 
ανθρώπων. (Δεληγιάννη, 2011:91) 
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επιδράσεις του από ποικίλα τεχνοτροπικά ρεύματα και τις αλλαγές που υφίσταται το έργο του  στο 
πέρασμα του χρόνου εκφράζοντας παράλληλα και  τις κοινωνικές τάσεις της εποχής του.

3 Σκοποί και στόχοι 

3.1 Γενικός σκοπός

Η βελτίωση γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από την εξοικείωση των 
μαθητών με την κριτική παρατήρηση και επεξεργασία έργων Τέχνης και η ενδυνάμωση της 
στοχαστικής ικανότητας μέσω  της καλλιέργειας της αισθητικής εμπειρίας.

3.2 Επιμέρους διδακτικοί στόχοι

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα

σε επίπεδο γνώσεων:
• Να γνωρίσουν τη βιογραφία, το έργο και τους εκφραστικούς τρόπους του Βαν Γκογκ και 

των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του κινήματος του Νέο-ιμπρεσιονισμού.
• Να ενδυναμώσουν  την  παρατηρητικότητα  και να ενεργοποιήσουν τη κριτική και       

στοχαστική διάθεση και δημιουργική σκέψη.
σε επίπεδο στάσεων/συναισθημάτων:

• Να αξιοποιήσουν αυθεντικές πηγές έμπνευσης μέσα από την ουσιαστική διασύνδεση της              
τάξης με την Τέχνη 

• Να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή, τη συνεργατικότητα και την αυτονόμηση.
• Να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα που τους προκαλεί η παρατήρηση έργων τέχνης
• Να αποκτήσουν ενσυναίσθηση, μπαίνοντας στη θέση των «άλλων», κατανοώντας 

αντιλήψεις, στάσεις ζωής, συναισθήματα και  αξίες.
• Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του πολιτισμικού αγαθού της τέχνης

σε επίπεδο δεξιοτήτων:
• Να καλλιεργήσουν  γλωσσικές δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και 

γραπτού λόγου σε αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας χάρη στη παρατήρηση έργων 
τέχνης και μελέτης κειμενικών ειδών.

• Να αναπτύξουν κριτική και επιλεκτική ματιά απέναντι στα οπτικά προϊόντα του 
πολιτισμού.

4 Διδακτική μεθοδολογία

Εστιάζοντας στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία των διδακτικών 
δραστηριοτήτων, χρησιμοποιήθηκαν  τα εκπαιδευτικά projects Visible Thinking και Artful
Thinking, που εκπονήθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Harvard. Εστιάζουν και τοποθετούν την 
παρατήρηση της τέχνης στον πυρήνα της διεργασίας της μάθησης. Ο στόχος τους, όπως 
συνοψίζεται από την Μέγα (2011β),  είναι να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν 
συχνά έργα τέχνης στη διδασκαλία με τρόπο τέτοιο ώστε να εξυπηρετούνται όχι μόνο οι 
μαθησιακοί στόχοι αλλά και η καλλιέργεια της αισθητικής εμπειρίας και η στοχαστική διάθεση των 
μαθητών. Η φιλοσοφία των δραστηριοτήτων στηρίζεται στην απόδοση κατάλληλων ερωτημάτων 
τα οποία δεν επιζητούν την προφανή απάντηση, αλλά αντίθετα ενεργοποιούν τη σκέψη και 
εμβαθύνουν στην παρατήρηση.  Σε αρκετές  από τις δραστηριότητες του σεναρίου 
χρησιμοποιήθηκαν  ομάδες  ερωτημάτων όπως: «Βλέπω-σκέπτομαι-αναρωτιέμαι», ή «Σκέπτομαι-
προβληματίζομαι–διερευνώ» ή «Ισχυρίζομαι-υποστηρίζω-διερωτώμαι», ανάλογα με τους εκάστοτε 
στόχους του διδακτικού σχεδιασμού.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
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Συνδυαστικά χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο παρατήρησης έργων τέχνης, όπως 
παρουσιάστηκε από τον Perkins (1994), το οποίο συμβάλλει επίσης στην  ενεργοποίηση του 
κριτικού στοχασμού. Σύμφωνα με αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των 
στοχαστικών δεξιοτήτων είναι η εφαρμογή τεσσάρων σταδίων παρατήρησης. Όπως εξηγεί η Μέγα 
(2011β), το 1ο στάδιο αφορά το χρόνο που αφιερώνεται για την παρατήρηση, το 2ο στάδιο 
ενθαρρύνει την ανοικτή και περιπετειώδη παρατήρηση, το 3ο στάδιο την ξεκάθαρη, αναλυτική και 
εις βάθος παρατήρηση και τέλος το 4ο στάδιο που οδηγεί στην ολιστική παρατήρηση. Στο στάδιο 
αυτό δοκιμάζεται η ικανότητά του μαθητή να αξιοποιεί το σύνολο των πληροφοριών που συνέλεξε 
από τα προηγούμενα στάδια, για να εκφράσει την αίσθηση που αποπνέει το έργο.

5 Εποπτικά μέσα και διδακτικά υλικά
Πίνακας μαρκαδόρου-Η/Υ-Βιντεοπροβολέας-Λογισμικό Powerpoint-Σύνδεση στο 

διαδίκτυο –Πλαστικοποιημένες/Έγχρωμες εκτυπώσεις Α3 και Α4 - Φύλλα εργασίας. Σε κάθε 
δραστηριότητα που απαιτείται παρατήρηση έργων τέχνης, παρουσιάζεται σε πλήρη οθόνη το 
αντίστοιχο έργο ώστε οι μαθητές να έχουν πληρέστερη εικόνα για τα χρώματα, τα σχήματα και τις 
λεπτομέρειες. Σε περίπτωση αδυναμίας παραγωγής έγχρωμων εκτυπώσεων προτείνεται η 
αξιοποίηση του Eργαστηρίου Πληροφορικής.

6 Διδακτική πορεία – Δραστηριότητες

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο δομήθηκε από τους συγγραφείς, μέσα στα πλαίσια του 
Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης, όπου και εφαρμόστηκε πιλοτικά σε ομάδες 
επιμορφούμενων εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας. Η εφαρμογή αυτή οδήγησε στην εξαγωγή
χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την ένταξη και την ευρύτερη αξιοποίηση του σε τάξεις 
μαθητών. Μετά από αναδιαμόρφωση στόχων και δραστηριοτήτων, υλοποιήθηκε παράλληλα σε
τμήματα μαθητών της Γ΄ τάξης του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου και της ΣΤ’ 
Δημοτικού του 5ου Δημοτικού σχολείου Μεσολογγίου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-
2014. Η παρούσα τελική μορφή είναι προϊόν αξιολόγησης, ανατροφοδότησης και επεξεργασίας των 
συμπερασμάτων. Σε κάθε δραστηριότητα έχουν καθοριστεί συγκεκριμένοι γλωσσικοί και 
επικοινωνιακοί στόχοι οι οποίοι έχουν συνεκτικότητα και είναι συνδεδεμένοι με το θεματικό 
αντικείμενο της διδακτικής πρακτικής. Οι δραστηριότητες χωρίζονται θεματικά σε τέσσερις 
διδακτικές ώρες και απευθύνονται και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Επαφίεται στον κάθε 
εκπαιδευτικό είτε να το εφαρμόσει αυτούσιο είτε να επιλέξει τις δραστηριότητες τις οποίες θεωρεί 
κατάλληλες για το μαθησιακό επίπεδο της τάξης ή αναλογικά με τον αριθμό των διδακτικών ωρών 
που επιθυμεί να αφιερώσει.

ή

6.1.1 1η Διδακτική ώρα
Δραστηριότητα 1η: Η ενεργοποίηση των μαθητών γίνεται με την παρουσίαση μιας σειράς 
διαφανειών στο πρόγραμμα παρουσιάσεων Powerpoint ζητώντας τους να μαντέψουν το όνομα του
ζωγράφου, με βάση χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της ζωής του ή κάποια από τα πιο διάσημα έργα 
του. Στόχος της δραστηριότητας είναι να διερευνηθεί η προϋπάρχουσα γνώση για το συγκεκριμένο 
ζωγράφο και να ενεργοποιηθούν τα κατάλληλα γνωστικά σχήματα.  
Δραστηριότητα 2η: Ακολουθεί δραστηριότητα με στόχο την αρχική παρατήρηση έργων και τη 
γλωσσική εξάσκηση σε σχετικό λεξιλόγιο. Οι μαθητές καλούνται να ταιριάξουν έργα του Βαν 
Γκογκ με τους τίτλους τους, δουλεύοντας σε ζευγάρια. 
Δραστηριότητα 3η: Στόχοι της δραστηριότητας αυτής αποτελούν ο σχηματισμός ομάδων εργασίας, 
και η αρχική παρατήρηση έργων τέχνης του ζωγράφου. Η αίθουσα διδασκαλίας μετατρέπεται 
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Πίνακας μαρκαδόρου-Η/Υ-Βιντεοπροβολέας-Λογισμικό Powerpoint-Σύνδεση στο 

διαδίκτυο –Πλαστικοποιημένες/Έγχρωμες εκτυπώσεις Α3 και Α4 - Φύλλα εργασίας. Σε κάθε 
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6 Διδακτική πορεία – Δραστηριότητες

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο δομήθηκε από τους συγγραφείς, μέσα στα πλαίσια του 
Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης, όπου και εφαρμόστηκε πιλοτικά σε ομάδες 
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ή

6.1.1 1η Διδακτική ώρα
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Δραστηριότητα 2η: Ακολουθεί δραστηριότητα με στόχο την αρχική παρατήρηση έργων και τη 
γλωσσική εξάσκηση σε σχετικό λεξιλόγιο. Οι μαθητές καλούνται να ταιριάξουν έργα του Βαν 
Γκογκ με τους τίτλους τους, δουλεύοντας σε ζευγάρια. 
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και η αρχική παρατήρηση έργων τέχνης του ζωγράφου. Η αίθουσα διδασκαλίας μετατρέπεται 

συμβολικά σε αίθουσα τέχνης, καθώς αναρτώνται σε διάφορα σημεία έγχρωμα πλαστικοποιημένα 
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μπροστά του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έχουν σχηματισθεί  ομάδες τεσσάρων ατόμων, 
οι οποίες θα συνεργασθούν στη συνέχεια της διδασκαλίας.
Δραστηριότητα 4η: Ακολουθεί μια μορφή πολυμεσικής παρουσίασης της βιογραφίας του Βαν 
Γκογκ Σαν αφόρμηση, προβάλλεται το βίντεο με τίτλο «Τhe history of Vincent Van Gogh”
(https://youtu.be/LqhUnvVsFAw) Παράλληλα διανέμεται φύλλο εργασίας που περιέχει ερωτήσεις 
κατανόησης με τη μορφή Σωστό/Λάθος ή Απαντήστε στις ερωτήσεις. Στη συνέχεια οι μαθητές αφού 
επιλέξουν τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του ζωγράφου, καλούνται να συνθέσουν ένα 
χρονολόγιο(timeline). Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στο να αποκτήσουν οι μαθητές το 
γνωστικό υπόβαθρο που αφορά τη ζωή του, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να
ερμηνεύσουν στάσεις ζωής που χάραξαν την καλλιτεχνική του πορεία, να γνωρίσουν τρόπους 
έκφρασης και δημιουργίας και να αντιληφθούν πως ο καλλιτέχνης εξωτερικεύει συναισθήματα 
μέσα από τα έργα του, γεγονός που αποτελεί χαρακτηριστικό τόσο του Βαν Γκογκ, όσο και των 
άλλων Ιμπρεσιονιστών ζωγράφων. Οι γλωσσικοί στόχοι στην καλλιέργεια δεξιοτήτων κατανόησης 
και παραγωγής γραπτού λόγου σε παρελθοντικούς χρόνους.
 

6.1.2 2η Διδακτική ώρα

Εικόνα1. Έναστρη Νύχτα (1889)

Δραστηριότητα 1η: Στην οθόνη  προβάλλεται ο πίνακας του Βαν Γκογκ «Εναστρη Νύχτα» (Starry
Night),1889. Οι ομάδες των μαθητών καλούνται να παρατηρήσουν τον πίνακα για 2 λεπτά σιωπηλά 
και στη συνέχεια να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως:- Περιγράψτε τι βλέπετε, σε πρώτο πλάνο ή 
στο βάθος –Πώς ο Βαν Γκογκ ζωγραφίζει τη νύχτα, το φεγγάρι, τα σύννεφα, τ’ αστέρια ή το 
κυπαρίσσι;- Τι γνώμη έχετε για τα χρώματα;- Υπάρχουν αντιθέσεις στον πίνακα; -Ποια σημεία του  
προβάλουν την ένταση και ποια την ηρεμία; -Λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα γεγονότα και 
την ψυχική διάθεση του Βαν Γκόγκ όταν δημιούργησε τον συγκεκριμένο πίνακα, πως πιστεύετε ότι 
εξωτερικεύει τα συναισθήματά του; - Ποιες σκέψεις και ποιά συναισθήματα προκαλεί σε σας ο 
πίνακας; Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή αποτελεί ένα διαδοχικό πέρασμα από την λεπτομερή
παρατήρηση, στην κριτική διερεύνηση και ερμηνεία.
Δραστηριότητα 2η: Στη συνέχεια διανέμεται στους μαθητές το 2ο φύλλο εργασίας. Περιλαμβάνει 
γλωσσικές  δραστηριότητες με θέμα ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τον πίνακα «Starry
Night»(http://www.youtube.com/watch?v=dipFMJckZOM). Οι μαθητές καλούνται να 
συμπληρώσουν τα κενά, να διορθώσουν ή να σβήσουν λέξεις ακούγοντας το συγκεκριμένο 
τραγούδι. Στη συνέχεια πρέπει να αντιστοιχίσουν συγκεκριμένους στίχους με πίνακες του Βαν 
Γκογκ οι οποίοι παρατίθενται στο φύλλο. Η δραστηριότητα αυτή καλλιεργεί την εξοικείωση με τον 
ψυχικό κόσμο του καλλιτέχνη και προάγει την ενσυναίσθηση. 
Δραστηριότητα 3η: Ζητείται από τους μαθητές να φανταστούν ότι βρίσκονται μέσα στο τοπίο που 
απεικονίζεται στον πίνακα. Πρέπει να περιγράψουν τις εικόνες, τους ήχους, τον ουρανό καθώς και 
τα συναισθήματά τους. Κατόπιν καλούνται να γράψουν ανά ομάδα, ένα ποίημα ή μια φανταστική 
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ιστορία με θέμα σχετικό με την εμπειρία αυτή, προκειμένου να συμμετάσχουν σε λογοτεχνικό 
διαγωνισμό.

6.1.3 3η Διδακτική ώρα
Δραστηριότητα 1η: Οι ομάδες των μαθητών ανακοινώνουν στην ολομέλεια της τάξης τα ποιήματα 
και τις ιστορίες που δημιούργησαν. 
Δραστηριότητα 2η: Με στόχο την καλλιέργεια της ικανότητας σχολιασμού ενός έργου τέχνης
διανέμεται το 4ο φύλλο εργασίας το οποίο περιλαμβάνει πίνακες και σχετικά σχόλια. Οι μαθητές 
μελετούν τα σχόλια και τα αντιστοιχούν με τους πίνακες. Σαν γλωσσικό στόχο η δραστηριότητα 
έχει την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης. 
Δραστηριότητα 3η: Διανέμονται στις ομάδες έγχρωμες εκτυπώσεις χαρακτηριστικών έργων του 
Βαν Γκογκ. Οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν τα έργα, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που 
βασίζονται στα μοντέλα παρατήρησης που προαναφέρθηκαν, να εστιάσουν σε λεπτομέρειες, να 
ανακαλύψουν συναισθήματα, και να εκφράσουν απορίες. Επίσης καλούνται να εντάξουν τους 
εαυτούς τους μέσα στον πίνακα, να κινηθούν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.  

Εικόνα 2. Οι καρέκλες του Γκωγκέν και του Βαν Γκογκ

Δραστηριότητα 4η: Σε κάθε ομάδα διανέμονται δύο πίνακες  με στόχο τη συγκριτική παρατήρηση. 
Ζητείται από τους μαθητές να παρατηρήσουν τους δύο πίνακες και να εντοπίσουν ομοιότητες και 
διαφορές που σχετίζονται με το θέμα, τη χρήση των χρωμάτων και γενικότερα τον τρόπο έκφρασης 
του καλλιτέχνη. Σαν γλωσσικός στόχος τίθεται η εξάσκηση στη χρήση επιθέτων συγκριτικού και 
υπερθετικού βαθμού. 
Δραστηριότητα 5η: Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και συνθέτουν ένα κολλάζ αξιοποιώντας τις  
έγχρωμες φωτοτυπίες που χρησιμοποίησαν για τις προηγούμενες δραστηριότητες, Στόχος είναι η 
παραγωγή ενός  καλλιτεχνικού δημιουργήματος που δεν απαιτεί ιδιαίτερο ταλέντο στην ζωγραφική.
 

6.1.4 4η Διδακτική ώρα

Δραστηριότητα 1η: Σημαντικό ρόλο για την κατανόηση της ψυχοσύνθεσης του Βαν Γκόγκ αλλά 
και ένα κειμενικό είδος που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία, αποτελούν οι επιστολές προς 
τον αδελφό του Τεό Βαν Γκόγκ. Διανέμεται στους μαθητές το 5ο φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει 
αποσπάσματα από μια επιστολή που φωτίζουν αφενός τη σχέση του ζωγράφου με την οικογένειά 
του και ιδιαίτερα τον αδελφό του, αλλά και παρουσιάζουν τις πεποιθήσεις του για τη ζωή και τον 
άνθρωπο. Οι μαθητές μελετούν σχολαστικά την πρώτη επιστολή και επιλύουν απορίες σχετικά με 
την κατανόηση του κειμένου και το λεξιλόγιο.
Δραστηριότητα 2η: Με την ολοκλήρωση της μελέτης των αποσπασμάτων, προκαλείται από τον 
διδάσκοντα, συζήτηση και σχολιασμός των σχέσεων του Βαν Γκόγκ με τον αδελφό του, αλλά και 
των απόψεων που εκφράζονται μέσα από τις επιστολές.
Δραστηριότητα 3η: Σαν επίλογο της όλης διδακτικής ενότητας, με ερέθισμα τις επιστολές, οι 
μαθητές καλούνται να εκφραστούν μέσα από την ζωγραφική, σε μια προσπάθεια να αποδώσουν 
οπτικά τις εικόνες που περιγράφει ο Βαν Γκογκ στη δεύτερη επιστολή του. 
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Τέλος , σαν εργασία στο σπίτι ζητείται από τους μαθητές να γράψουν ένα άρθρο με τίτλο « Ο δικός 
μου Βίνσεντ» εκφράζοντας την δική τους συνολική θεώρηση για τη ζωή, την προσωπικότητα και 
το έργο του καλλιτέχνη. Η καλύτερη εργασία θα δημοσιευθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό του 
σχολείου ενώ προβλέπονται βραβεία και για τις πιο αξιόλογες προσπάθειες. Στο διδακτικό σενάριο 
περιλαμβάνονται επίσης και επιπλέον δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
εναλλακτικά είτε  κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είτε σαν εργασία στο σπίτι. 

Τα φύλλα εργασίας καθώς και η παρουσίαση Powerpoint που συνοδεύει το διδακτικό 
σενάριο μπορούν να αναζητηθούν στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://drive.google.com/folderview?id=0Bxq9oztd3fK7fkVncDdNbnFGelk3ZzJTX1d3bWJaT3pQ
UENTT2JfTXJ6UHJJU1oxNkdEb1E&usp=sharing

7 Αξιολόγηση – Συμπεράσματα

Δύο γνωστικά αντικείμενα, η Αγγλική γλώσσα και τα Εικαστικά συμπλέκονται γόνιμα και 
δημιουργικά προσφέροντας στους μαθητές μια ολιστική θεώρηση  της τέχνης ως μία σχέση 
αλληλεπίδρασης. Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, εξοικειώνονται με 
την τέχνη, ενώ ταυτόχρονα εξασκούν την Αγγλική γλώσσα. Προωθείται η παιδαγωγική 
διαφοροποίηση καθώς λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες στους ρυθμούς μάθησης με 
δραστηριότητες που διακρίνονται από διαβαθμισμένο βαθμό δυσκολίας. Το διδακτικό υλικό είναι
αυθεντικό, ενώ από αυθεντικότητα διακρίνονται επίσης αρκετοί από τους διδακτικούς στόχους. Οι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες  καλλιεργούν την φαντασία, την αισθητική αντίληψη και οδηγούν 
στον κριτικό στοχασμό. Προάγουν τη μαθητοκεντρικότητα και την αυτονόμηση των μαθητών
ενθαρρύνοντας τους να εκφραστούν κριτικά και δημιουργικά. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο παραμένει καθαρά καθοδηγητικός, διαμεσολαβητικός και υποστηρικτικός. Σαν 
επιπλέον χαρακτηριστικά της πρακτικής μπορούν να θεωρηθούν η ευελιξία του διδακτικού υλικού, η 
επεκτασιμότητα και  η προσαρμοστικότητά του ανάλογα με το επίπεδο της τάξης αλλά και την 
βαθμίδα εκπαίδευσης.

Σαν πιθανά αρνητικά στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιτυχή υλοποίηση του 
σεναρίου μπορεί να θεωρηθούν τόσο η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων όσο και η
έλλειψη οικονομικών πόρων για την παραγωγή του διδακτικού υλικού. Στο διδακτικό σκέλος, 
παρατηρήθηκαν κάποιες δυσκολίες κατανόησης του λεξιλογίου, το οποίο όμως αντιμετωπίζεται 
χάρη στην ευκολία προσαρμογής των κειμένων και των δραστηριοτήτων στο γνωστικό επίπεδο των 
μαθητών. Τέλος, καταγράφηκαν δείγματα απροθυμίας κάποιων μαθητών να εμπλακούν ενεργά  σε 
δραστηριότητες που αφορούσαν την παρατήρηση των έργων.

Είναι πλέον αναγκαίο να προωθηθούν ανάλογα εκπαιδευτικά «παραδείγματα», τα οποία  
μεταβιβάζουν τον πολιτισμό μέσα από την ανθρωπιστική γλώσσα της τέχνης. προσφέροντας στους 
μαθητές την ευκαιρία να βιώσουν την αισθητική απόλαυση και να δημιουργήσουν τη δική τους 
πολιτισμική ταυτότητα, βελτιώνοντας παράλληλα και την ικανότητα τους να χρησιμοποιούν την 
Αγγλική γλώσσα.
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Περίληψη
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, μέσω των Υπευθύνων Αγωγής 

Υγείας και Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων συμβάλλει στην προσέγγιση του πολύ σοβαρού 
προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού, μέσω προγραμμάτων παρέμβασης όπως αυτά της Αγωγής 
Υγείας και συγκεκριμένα της σχολικής διαμεσολάβησης.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει το θεωρητικό πλαίσιο του προγράμματος 
παρέμβασης του Olweus μέσα στο οποίο προσεγγίζονται αυτές οι δράσεις στα σχολεία της Δυτικής 
Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται μία αναφορά στο σκοπό και στα ερευνητικά ερωτήματα που πρέπει 
να τίθενται, στους εννοιολογικούς και λειτουργικούς ορισμούς, στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, 
στο θεωρητικό πλαίσιο και προβληματισμό για τον σχολικό εκφοβισμό και τέλος στην 
βιβλιογραφική ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών. Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στο θεωρητικό 
πλαίσιο για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού στα προγράμματα παρέμβασης που 
υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες, όπως αυτό του Olweus και στα αποτελέσματα ερευνών μετα-
ανάλυσης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα αντίστοιχων προγραμμάτων παρέμβασης.

Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, προγράμματα παρέμβασης, εκπαιδευτικοί

1 Εισαγωγή
Η περιοχή της Δυτικής Αττικής είναι γνωστή για τα έντονα κοινωνικά, οικονομικά και 

περιβαλλοντικά προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Τα προβλήματα αυτά γίνονται πιο 
πολύπλοκα, λόγω της παρουσίας ετερόκλητων κοινωνικών ομάδων με διαφορετικές καταβολές και 
αξιακό υπόβαθρο όπως π.χ. παλιννοστούντες, εσωτερικοί και εξωτερικοί μετανάστες, ρομά, κ.α. 

Παράλληλα στη συγκεκριμένη περιοχή παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση του πληθυσμού 
κατά κύριο λόγο λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης, υποβάθμιση των φυσικών πόρων, απώλεια 
της κοινωνικής συνοχής, και αβέβαιη οικονομική ανάπτυξη. Ενδεικτικά, λειτουργεί μια χωματερή 
που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, λαμβάνοντας περισσότερα από 1.570.000 
τόνους αστικών αποβλήτων ετησίως, ενώ η μονάδα επεξεργασίας διαχειρίζεται περίπου 1.200 
τόνους ημερησίως. Επιπλέον, 23.000 τόνους στερεών βιομηχανικών αποβλήτων απορρίπτονται 
στην χωματερή ανά έτος, εκ των οποίων 4.500 τόνοι είναι τοξικά, 8.500 τόνοι είναι απόβλητα 
πετρελαίου και τα υπόλοιπα 10.000 τόνοι είναι μη-τοξικά. (Salvati & Mavrakis, 2014). Όλο αυτό το 
πλέγμα προβλημάτων, μεταφέρεται και στην καθημερινότητα των σχολικών κοινωνιών, 
δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία (Papavasileiou & Mavrakis,
2013).
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στο σχολικό εκφοβισμό όπως αυτά της Αγωγής Υγείας και συγκεκριμένα της σχολικής 
διαμεσολάβησης, στα σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής. 

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται μία αναφορά στο σκοπό και στα ερευνητικά ερωτήματα που πρέπει 
να τίθενται, στους εννοιολογικούς και λειτουργικούς ορισμούς, στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, 
στο θεωρητικό πλαίσιο και προβληματισμό για τον σχολικό εκφοβισμό και τέλος στην 
βιβλιογραφική ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών. Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στο θεωρητικό 
πλαίσιο για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού στα προγράμματα παρέμβασης που 
υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες, όπως αυτό του Olweus και στα αποτελέσματα ερευνών μετα-
ανάλυσης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα αντίστοιχων προγραμμάτων παρέμβασης. 

Η ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου μέσα από το οποίο πρέπει να προσεγγίζονται τα θέματα 
του σχολικού εκφοβισμού, είναι θέμα κυρίως των ενηλίκων και ειδικά των εκπαιδευτικών. 
Παράλληλα αναδεικνύεται η ιδιαίτερη σημασία της σχέσης μαθητή/εκπαιδευτικού και η ανάγκη 
υλοποίησης δράσεων που θα μειώνουν την απόσταση μαθητών – εκπαιδευτικών. 

2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση και θεωρητικός προβληματισμός

2.1 Θεωρητικό πλαίσιο για τον σχολικό εκφοβισμό
Αν και η δημόσια συζήτηση για το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού χρονολογείται ήδη από 

τον 19ο αιώνα (Rigby, 2003) οι πρώτες συστηματικές έρευνες για την μελέτη του φαινομένου 
έχουν πραγματοποιηθεί την δεκαετία του 1970 στις σκανδιναβικές χώρες (Olweus, 1993). Τις 
τελευταίες δεκαετίες μάλιστα παρατηρείται μια κινητοποίηση για τον περιορισμό του φαινομένου 
(Γαλανάκη, 2010). 

Οι έρευνες που πραγματοποιούνται αναγνωρίζουν όχι μόνο το δικαίωμα των μαθητών για ένα 
ασφαλές περιβάλλον αλλά και τις αρνητικές συνέπειες που έχει ο σχολικός εκφοβισμός στην 
ψυχική υγεία των μαθητών ακόμα και στην ενήλικη ζωή τους (Οlweus, 2009. Rigby, 2003. Crozier 
& Skliopidou 2002). 

Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε πως εκφοβισμός παρατηρείται ιστορικά 
σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα (Γαλανάκη, 2010). Το γεγονός πως δεν θεωρήθηκε κατά το 
παρελθόν ως κοινωνικό πρόβλημα και αντίστοιχα δεν αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης βασίζεται 
στην ποιοτική και ποσοτική διαφοροποίηση του φαινομένου, στις διαφορετικές μορφές έκφρασης 
του και στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο η σημερινή κοινωνία το αντιμετωπίζει (Χαμόγελο 
του Παιδιού, 2012). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει μια γενική θεωρία για το φαινόμενο του σχολικού 
εκφοβισμού (Farrington & Ttofi, 2009). Στο πλαίσιο αυτό μια σειρά ερευνών περιορίζεται στα 
εμπειρικά δεδομένα (Bauer, Lozano & Rivara 2007. Black & Jackson, 2007. Olweus 1997, 2005) 
ενώ άλλες έρευνες ακολουθούν είτε την οικολογική-συστημική προσέγγιση (Andreou, Didaskalou 
& Vlachou, 2007. Κατσιγιάννη, 2006) τονίζοντας την δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των 
μαθητών και τα κοινωνικά δίκτυα που διαμορφώνονται είτε την κοινωνική θεωρία επεξεργασίας 
πληροφοριών (Gollwitzer, Eisenbach, Atria, Strohmeier, & Banse, 2006) θεωρώντας τον 
εκφοβισμό σαν ομαδικό φαινόμενο και τονίζουν τις κοινωνικές διεργασίες που συμβαίνουν μέσα 
στην ομάδα (σχολική τάξη).

Εν κατακλείδι, με βάση την διεθνή βιβλιογραφία έχουν διεξαχθεί μελέτες αναφορικά με τον 
ορισμό του σχολικού εκφοβισμού (Goldsmid, Howie, 2014) μέσα από ποσοτικές (Keelan, Schenk, 
McNally, Fremouw, 2014. Canadian Institute of Health Research, 2012. Dake., Price, Telljohann, 
2003. US National Institute of Health, 2001). καθώς και ποιοτικές έρευνες (Shakoor, Jaffee, Bowes, 
Ouellet-Morin., Andreou, Happe, Arseneault, 2012. Perren, Gutzwiller-Helfenfinger, Malti, Hymel,
2012. Agirdag, Demanet, Van Houtte, Van Avermaet, Bettelheim, 2011. Garby, 2011. Petrosino, 
Guckenburg, DeVoe, Hanson, 2010. Fekkes, Pijpers, Verloove-Vanhorick, 2005. Παράλληλα, 
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στην ομάδα (σχολική τάξη).

Εν κατακλείδι, με βάση την διεθνή βιβλιογραφία έχουν διεξαχθεί μελέτες αναφορικά με τον 
ορισμό του σχολικού εκφοβισμού (Goldsmid, Howie, 2014) μέσα από ποσοτικές (Keelan, Schenk, 
McNally, Fremouw, 2014. Canadian Institute of Health Research, 2012. Dake., Price, Telljohann, 
2003. US National Institute of Health, 2001). καθώς και ποιοτικές έρευνες (Shakoor, Jaffee, Bowes, 
Ouellet-Morin., Andreou, Happe, Arseneault, 2012. Perren, Gutzwiller-Helfenfinger, Malti, Hymel,
2012. Agirdag, Demanet, Van Houtte, Van Avermaet, Bettelheim, 2011. Garby, 2011. Petrosino, 
Guckenburg, DeVoe, Hanson, 2010. Fekkes, Pijpers, Verloove-Vanhorick, 2005. Παράλληλα, 

έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι για την αντιμετώπιση του φαινομένου (Fried, Blanche, 2009. Scarpaci, 
2006. Whitted, Dupper, 2005. Morrison, 2002. Craig, Peplar, 1999. Olweus, 1993) καθώς και 
αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες σε διάφορες χώρες όπως ΗΠΑ (Feb. 2014), Ηνωμένο 
Βασίλειο (Education and Inspections Act, 2006), Ελλάδα ( Ν. 4322/2015 τροπ. αρθ. 312 Π.Κ.).

Η σύγκριση της αποτελεσματικότητας των παραπάνω προγραμμάτων παρέμβασης δεν 
αποτελεί μέρος του σκοπού της παρούσας εργασίας δεδομένου ότι απαιτεί έργο και ανάλυση 
μεγαλύτερης κλίμακας από αυτή που διεξήχθη. Μια συγκριτική αξιολόγηση θα μπορούσε να
αποτελέσει μέρος μιας επόμενης ομάδας εργασιών.

2.2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών
Σύμφωνα με διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα ο ένας στους επτά μαθητές (Olweus,2009) 

έχουν δεχθεί εκφοβισμό στο σχολείο. Πιο πρόσφατα στοιχεία έρευνας του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (2010) σε 39 χώρες, αναφέρουν πως το 8-12% των μαθητών δηλώνουν πως 
εκφόβισαν συμμαθητή τους. Αντίστοιχα το 9-13% των μαθητών της ίδιας έρευνας δήλωσαν πως 
έχουν δεχθεί εκφοβισμό στο σχολείο. Τα αντίστοιχα στοιχεία για τους έλληνες μαθητές (Κοκκέβη, 
Ξανθάκη, Φωτίου, & Καναβού, 2012) είναι 9-23% για τους μαθητές που έχουν εκφοβίσει και 7%-
10% για τους μαθητές που έχουν δεχθεί εκφοβισμό.

Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται στην ευρωπαϊκή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του προγράμματος DAPHNE III (Χαμόγελο του Παιδιού, 2012) όπου θύμα σχολικού 
εκφοβισμού δήλωσε το 31,98% του δείγματος και θύτης εκφοβισμού το 30,2% είτε κατ’ 
επανάληψη είτε κάποιες φορές. Η διαφοροποίηση που παρατηρείται ανάμεσα στις δύο έρευνες 
δικαιολογείται σε μεγάλο βαθμό από το διαφορετικό χρονικό διάστημα που θέτουν οι δύο έρευνες 
ως σημείο αναφοράς για την καταγραφή του φαινομένου. Έτσι στην έρευνα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας τα περιστατικά εκφοβισμού λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον 2 φορές το μήνα το 
τελευταίο δίμηνο, ενώ στην έρευνα του προγράμματος DAPHNE ΙΙΙ έχουν λάβει χώρα είτε κατ’ 
επανάληψη είτε γενικά κάποιες φορές. Σύμφωνα με παλιότερες έρευνες που ακολούθησαν αυτό το 
πλαίσιο, ο ένας στους δύο μαθητές θεωρήθηκε πως έχει δεχθεί συμπεριφορές εκφοβισμού σε 
κάποιο στάδιο της σχολικής του ζωής (Schuster, 1996).

Παράλληλα ένας μεγάλος αριθμός ερευνών στην διεθνή βιβλιογραφία επιχειρούν να 
διερευνήσουν πτυχές του φαινομένου μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων 
παρέμβασης (Farrington & Ttofi, 2009). Ειδικότερα, από τις έρευνες που μελετήσαμε, τα πιο 
αποτελεσματικά  προγράμματα παρέμβασης απαιτούσαν δράσεις σε διαφορετικά επίπεδα 
(Κατσιγιάννη, 2006. Olweus, 1997, 2005): ατομικό, σχολική τάξη, σχολείο συνολικά και ευρύτερη 
κοινότητα. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας μετα-ανάλυσης για την 
αξιολόγηση μεγάλου αριθμού προγραμμάτων παρέμβασης ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό 
(Farrington & Ttofi, 2009), οι σημαντικότερες πρακτικές περιλαμβάνουν: πειθαρχικές μεθόδους, 
συναντήσεις γονέων, εποπτεία προαύλιου χώρου, επικοινωνία με τους γονείς, ημερίδες/συνέδρια 
που πραγματοποιούνται στο σχολείο, εφαρμογή κανόνων τάξης και πρακτικές διαχείρισης της 
τάξης. Επίσης, τα κοινά στοιχεία των αποτελεσματικότερων προγραμμάτων παρέμβασης που 
αποσκοπούν στον περιορισμό της θυματοποίησης περιλαμβάνουν: προβολή σχετικών βίντεο, 
πειθαρχικές μεθόδους, εργασίες με συμμαθητές, συναντήσεις γονέων και συνεργατική ομαδική 
εργασία. Σε κάθε περίπτωση, παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παρέμβασης αποτελούν, η διάρκεια και η ένταση υλοποίησης καθώς και η αποδοχή 
του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού στοιχείων ενός προγράμματος (Farrington & Ttofi, 2009). 

Όπως παρατηρούμε από την ανασκόπηση που κάναμε στην ελληνική βιβλιογραφία πολύ
λίγες έρευνες έχουν μελετήσει το ρόλο των ενηλίκων σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Τα 
αποτελέσματα αυτών των ερευνών καταδεικνύουν την διαφορετική οπτική των μαθητών. 
Ειδικότερα, το 1/3 των μαθητών (Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007) θεωρεί πως οι ενήλικοι δεν 
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προσπαθούν να σταματήσουν συμπεριφορές εκφοβισμού και οι ενέργειές τους δεν είναι 
συστηματικές. Παράλληλα θεωρείται πως οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν επίγνωση της κατάστασης 
που επικρατεί στα σχολεία σε σχέση με το σχολικό εκφοβισμό (Pateraki & Houndoumadi, 2001)
και η πλειονότητα των γονέων (68%) δε συνεργάζεται από κοινού με το σχολείο για την καταστολή 
του φαινομένου (Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007). Επίσης η πλειοψηφία των μαθητών/τριών που 
δέχονται εκφοβισμό (40%) δεν το λένε σε κανέναν ενήλικα, ούτε σε γονέα ούτε σε δάσκαλο, και 
μόνο το 19,6% το αναφέρουν στους γονείς τους (Pateraki & Houndoumadi, 2001). 

Παράλληλα, η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει πως εν γένει οι μαθητές/τριες, είτε φοιτούν σε 
σχολεία που βρίσκονται σε μεσοαστικές περιοχές είτε σε περιοχές με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο, διστάζουν να αναζητήσουν βοήθεια και πολλές φορές το σχολείο αλλά και οι 
εκπαιδευτικοί δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τα αποτελεσματικότερα μέτρα πρόληψης κατά 
του εκφοβισμού. Παράλληλα, οι κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές διαφορές αποτελούν κύρια 
πρόκληση για την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων παρέμβασης ενάντια στον σχολικό 
εκφοβισμό (Hong, 2008).

2.3 Περιγραφή του προγράμματος παρέμβασης του Olweus ενάντια στον σχολικό 
εκφοβισμό

To πρόγραμμα παρέμβασης του Olweus εφαρμόστηκε αρχικά στην πόλη Bergen της 
Νορβηγίας μεταξύ 1983-1985 και συμμετείχαν 2.500 μαθητές, στο πλαίσιο μιας εθνικής 
εκστρατείας για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε 
μια διαχρονική έρευνα κοορτής η οποία κατέδειξε ουσιαστική μείωση στις αυτο-αναφορές των 
μαθητών για περιστατικά εκφοβισμού. Ενδεικτικά μετά από 8 μήνες του προγράμματος 
παρέμβασης, η μείωση για τους μαθητές που δέχονταν εκφοβισμό έφθανε στο 62% (από 10,0% σε 
3,8%) και στο 33,0% για όσους είχαν εκφοβίσει συμμαθητές τους (από 7,6% σε 5,1%). Αντίστοιχα, 
μετά από 20 μήνες του προγράμματος παρέμβασης, η μείωση για τους μαθητές που δέχονταν 
εκφοβισμό έφθανε στο 64% (από 10,0% σε 3,6%) και στο 52,6% (από 7,6% σε 3,6%) για όσους 
είχαν εκφοβίσει συμμαθητές τους (Olweus, 1991, 1997). Αντίστοιχα, πιο πρόσφατες έρευνες για 
την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου προγράμματος παρέμβασης σε μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτυπώνουν μια μείωση κοντά στο 30% για τους μαθητές που 
δέχονται ή ασκούν εκφοβισμό (Olweus & Limber, 2010)

Το πρόγραμμα παρέμβασης του Olweus (Kallestad & Olweus, 2003. Limber, 2011. Olweus, 
2009) για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού προϋποθέτει την επίγνωση του προβλήματος 
και την διάθεση για εμπλοκή από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα 
πρέπει να λάβουν χώρα δράσεις σε επίπεδο σχολείου, τάξης και ατόμου.

Συγκεκριμένα, στο επίπεδο του σχολείου προτείνεται να πραγματοποιηθούν (Kallestad & 
Olweus, 2003. Limber, 2011. Olweus, 2009):

• έρευνα στάσεων μέσω ερωτηματολογίου για την καταγραφή του προβλήματος, την 
ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών και τον καλύτερο σχεδιασμό του προγράμματος 
παρέμβασης,

• σχετική ημερίδα στον χώρο του σχολείου με σκοπό τη «συλλογική δέσμευση» των μελών 
της σχολικής κοινότητας και την ανάληψη «ευθύνης» αναφορικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος παρέμβασης. Παράλληλα, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν τα 
αποτελέσματα της έρευνας στάσεων για την ενεργοποίηση των εμπλεκομένων 

• αύξηση της επιτήρησης στους χώρους του σχολείου έτσι ώστε να εμπεδωθεί ένα κλίμα 
ασφάλειας και να γίνει σαφές πως δεν είναι αποδεκτές συμπεριφορές εκφοβισμού. Ο 
βαθμός βέβαια και το πλαίσιο της επιτήρησης θα πρέπει σύμφωνα με τον Olweus να 
αποφασιστεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου

• βελτίωση του προαύλιου χώρου μέσα από την προώθηση θετικών δραστηριοτήτων για τους 
μαθητές/τριες.
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ενάντια στον αποκλεισμό και την κοινωνική απομόνωση συμμαθητών τους. Στο πλαίσιο 
αυτό προτείνεται ένας συνδυασμός ενθάρρυνσης θετικών δραστηριοτήτων και συνεπειών 
σε περιπτώσεις εκφοβισμού. 

• η οργάνωση τακτικών συνελεύσεων στην τάξη με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού για την 
αξιολόγηση της κατάστασης και την άσκηση κοινωνικού ελέγχου από τους συνομήλικους 
μαθητές. 

• η προώθηση της συνεργατικής μάθησης, με σκοπό την αμοιβαία θετική αλληλεξάρτηση 
μεταξύ των μαθητών. Η συνύπαρξη βέβαια στην ίδια ομάδα μαθητών/τριών που έχουν 
δεχθεί εκφοβισμό με μαθητές που έχουν ασκήσει εκφοβισμό θα πρέπει να αποφεύγεται, 
τουλάχιστον αρχικά. 

• θετικές δραστηριότητες σε επίπεδο τάξης εφόσον διασφαλίζεται η ενεργητική συμμετοχή 
όλων των μαθητών/τριών. 

• συνελεύσεις τάξης με την συμμετοχή γονέων/κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και μαθητών εάν 
το επιθυμούν με σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου, την προώθηση του ρόλου των 
ενεργών παρατηρητών περιστατικών εκφοβισμού και την αποφυγή ενοχοποίησης των 
μαθητών που έχουν ασκήσει εκφοβισμό.

Τέλος, σε ατομικό επίπεδο οι δράσεις που προτείνονται περιλαμβάνουν (Kallestad & Olweus,
2003. Limber, 2011. Olweus, 2009):

• συζητήσεις με τους μαθητές/τριες που δέχονται ή ασκούν εκφοβισμό, αρχικά σε προσωπικό 
επίπεδο και έπειτα εάν κριθεί απαραίτητο σε επίπεδο διακριτών ομάδων. Σε κάθε 
περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία των μαθητών που έχουν δεχθεί 
εκφοβισμό και η υποστήριξή τους από επαγγελματίες εάν χρειαστεί.

• συζητήσεις με τους γονείς των μαθητών που εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού και 
υποστήριξη στον ρόλο τους με σκοπό την ενεργοποίησή τους και την αποκατάσταση της 
υλικής βλάβης, εάν υπάρχει. Οι συζητήσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε 
ατομικά είτε ομαδικά ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης και την επιθυμία των 
γονέων να επικοινωνήσουν σε θετικό κλίμα. Για τους γονείς μαθητών/τριών που ασκούν 
εκφοβισμό προτείνεται η ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης με το παιδί τους μέσα από 
την οριοθέτηση οικογενειακών κανόνων και την δημιουργία πλαισίου 
επιβράβευσης/συνεπειών. Αντίστοιχα για τους γονείς των μαθητών/τριών που δέχονται 
εκφοβισμό συνίσταται η συμμετοχή σε αθλήματα/δραστηριότητες που θα βελτιώσουν την 
αυτοεκτίμηση των παιδιών και η ενθάρρυνση στην δημιουργία φιλικών σχέσεων με σκοπό 
να αποφευχθεί η «απομόνωση» του παιδιού. 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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• χρησιμοποίηση της φαντασίας από την πλευρά των εκπαιδευτικών και γονέων
• ενεργοποίηση των μαθητών που είναι παρατηρητές περιστατικών εκφοβισμού
• ομάδες γονέων μαθητών που ασκούν ή δέχονται εκφοβισμό, οι οποίες αρχικά θα συζητούν 

ξεχωριστά εφόσον διαπραγματεύονται διαφορετικά ζητήματα και έπειτα από κοινού.
• αλλαγή τάξης ή σχολικού περιβάλλοντος για τους μαθητές που ασκούν εκφοβισμό εκτός 

και εάν κριθεί αποτελεσματικότερη η μετακίνηση μαθητών που έχουν δεχθεί εκφοβισμό.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης θα πρέπει βέβαια να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες 
ανάγκες της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Ειδικότερα, για τα σχολεία με χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο θα πρέπει να αναγνωριστεί πως οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερα αγχογόνες καταστάσεις οι οποίες τους εμποδίζουν στο να αναλάβουν δράσεις για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Γι αυτό προτείνεται τα 
προγράμματα παρέμβασης σε αυτές τις περιοχές να περιλαμβάνουν παράλληλα μια διεξοδική 
αξιολόγηση των αγχωτικών καταστάσεων που αντιμετωπίζουν καθώς και στρατηγικές 
αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η 
εποπτεία και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την προσέγγιση των ομάδων που έχουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. Επίσης, όπως προτείνεται και στο πρόγραμμα παρέμβασης του Olweus,
συνεισφέρουν θετικά σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας οι συναντήσεις με τα ηγετικά μέλη της 
κοινότητας και η προώθηση δραστηριοτήτων που αφορούν τη νεολαία και την ευαισθητοποίηση 
του κοινού. (Hong, 2008).

3 Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, όπως παρατηρούμε από την διεθνή βιβλιογραφία (βλ. 2.1. Θεωρητικό 

πλαίσιο για τον σχολικό εκφοβισμό) απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του 
σχολικού εκφοβισμού με την ανάληψη δράσεων και την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
μερών (βλ.2.2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών). Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος των 
ενηλίκων είναι καθοριστικός. Επίσης η διεθνής εμπειρία από την υλοποίηση αντίστοιχων 
προγραμμάτων παρέμβασης όπως αυτό του Olweus θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. 
Όπως διαπιστώνεται όμως από την σχετική ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες έρευνες 
που επιχειρούν να διερευνήσουν τον ρόλο των ενηλίκων (Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007. Pateraki.
& Houndoumadi, 2001). Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως δεν έχει καταγραφεί καμία 
εμπειρική έρευνα στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την στάση των μαθητών που 
παρακολουθούν προγράμματα Αγωγής Υγείας.
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προγραμμάτων παρέμβασης όπως αυτό του Olweus θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. 
Όπως διαπιστώνεται όμως από την σχετική ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες έρευνες 
που επιχειρούν να διερευνήσουν τον ρόλο των ενηλίκων (Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007. Pateraki.
& Houndoumadi, 2001). Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως δεν έχει καταγραφεί καμία 
εμπειρική έρευνα στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την στάση των μαθητών που 
παρακολουθούν προγράμματα Αγωγής Υγείας.
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Εκπαιδευτικός ΠΕ 04

Περίληψη
Ως  έναυσμα  για το παρόν άρθρο που στηρίζεται σε πρωτογενή εμπειρικά δεδομένα  

λειτούργησε  η διαπίστωση  της άνισης εκπροσώπησης των γυναικών εκπαιδευτικών σε θέσεις 
ηγεσίας  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,  παρόλο που στο εκπαιδευτικό επάγγελμα οι γυναίκες 
αποτελούν την αριθμητική πλειοψηφία. Σκοπός της μελέτης  ήταν  ο εντοπισμός των «πηγών 
προβλημάτων» που  επηρεάζουν την ανέλιξη των γυναικών εκπαιδευτικών στην ηγεσία της 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης μέσα από την περιγραφική μέθοδο  της  βιβλιογραφικής 
επισκόπησης αλλά και την πραγματοποίηση πρωτογενούς εμπειρικής έρευνας (ποιοτική 
μεθοδολογική προσέγγιση με ερευνητικό εργαλείο τις ημιδομημένες συνεντεύξεις, σε δείγμα 
αποτελούμενο από  δέκα γυναίκες εκπαιδευτικούς σε θέσεις ηγεσίας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση Ρεθύμνου κατά το παρελθόν έτος). Η παρούσα ερευνητική απόπειρα  φώτισε αρκετές 
από τις πτυχές του ζητήματος της υποαντιπροσώπευσης  και   ανέδειξε τις διαστάσεις της διοίκησης 
της εκπαίδευσης που μπορούν να ενισχυθούν από την παρουσία των γυναικών σε  θέσεις   υψηλής 
ευθύνης.

Λέξεις κλειδιά: διοίκηση της εκπαίδευσης, ηγεσία , υποαντιπροσώπευση των γυναικών

1 Εισαγωγή
Στην ηγεσία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας   παρατηρείται το φαινόμενο 

της υποαντιπροσώπευσης των γυναικών. Η αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας συνδέεται με το 
γεγονός αυτό καθώς  στην πραγματικότητα ,για λόγους που δεν έχουν διαλευκανθεί ακόμη πλήρως 
,οι γυναίκες παραμένουν στο περιθώριο της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας ,παρόλο που το 
νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν αποκλείει την ανέλιξη των 
γυναικών στην ηγεσία και  υποστηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των δύο φύλων. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν εκπονηθεί έρευνες  σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές 
των γυναικών και τη δυνατότητα εξέλιξής τους σε θέσεις ηγεσίας  αλλά δεν έχει διαλευκανθεί 
πλήρως η αντίφαση που παρατηρείται ανάμεσα στην θεσμοθετημένη ισότητα και τη «ρεαλιστική 
ανισότητα» όπως αυτή ισχύει στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σήμερα στην Ελλάδα.

Παρόλο που πλέον η εκπαίδευση δεν υφίσταται ως αποκλειστικό ανδρικό προνόμιο στη 
βιβλιογραφία συναντάμε απόψεις  που  ενισχύουν την αντίληψη ότι συνεχίζει να διατηρείται η 
διάκριση ανάμεσα στα δύο φύλα όχι τόσο ως προς τις δυνατότητες πρόσβασης αλλά ως προς τις 
επαγγελματικές επιλογές ( Μαραγκουδάκη , 2003). Η αναζήτηση των εμποδίων αλλά και των 
προβλημάτων  που συχνά αναφέρονται ως «αόρατο φράγμα» ή ως το «φαινόμενο  της γυάλινης 
οροφής»  συμβαδίζει με την κοινή αποδοχή  ότι η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στην ηγεσία 
της εκπαίδευσης δεν είναι αποτέλεσμα προσωπικών επιλογών κυρίως, αλλά  ερμηνεύονται ως 
αποτέλεσμα κοινωνικών και διαρθρωτικών εμποδίων που οφείλονται σε κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις( Μαραγκουδάκη , 1997).
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γεγονός αυτό καθώς  στην πραγματικότητα ,για λόγους που δεν έχουν διαλευκανθεί ακόμη πλήρως 
,οι γυναίκες παραμένουν στο περιθώριο της εκπαιδευτικής διοίκησης και ηγεσίας ,παρόλο που το 
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βιβλιογραφία συναντάμε απόψεις  που  ενισχύουν την αντίληψη ότι συνεχίζει να διατηρείται η 
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διενέργεια συγκριτικής έρευνας και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
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ζητήματος αυτού,  αλλά και η δυναμική προσέγγιση όλων των κοινωνικών και θεσμικών 
ζητημάτων που συνδέονται άμεσα με  το ζήτημα αυτό.

Για  να απαντηθεί το παραπάνω ερευνητικό ερώτημα διατυπώσαμε τις παρακάτω υποθέσεις 
έρευνας: 

α) Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί διστάζουν να εμπλακούν  στην εκπαιδευτική ηγεσία  γιατί είναι 
δέσμιες κοινωνικών στερεοτύπων σχετικά με τη διάθεση του εαυτού και του προσωπικού τους 
χρόνου

β) Οι  γυναίκες εκπαιδευτικοί  διστάζουν να διεκδικήσουν θέσεις ηγεσίας διότι θεωρούν ότι 
απαιτείται να αναπτύξουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας  τα οποία δεν διαθέτουν και 
εμπεριέχονται στο ανδρικό στερεότυπο.

γ) Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί συναντούν ουσιαστικά εμπόδια  στην ανοδική κινητικότητα στο 
επάγγελμα .

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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2.2 Επιλογή μεθοδολογικής προσέγγισης και ερευνητικών εργαλείων 
Η παρούσα μελέτη προσεγγίσθηκε με ποιοτική μεθοδολογία. Ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας είναι η μελέτη  ζητημάτων , φαινομένων και διαδικασιών  
τα οποία είναι σχετικώς «ανεξερεύνητα»  και  δεν καλύπτονται ικανοποιητικά από την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία ( Ιωσηφίδης, 2008:40).  

Επιλέξαμε να εφαρμόσουμε συνδυασμό της περιγραφικής μεθόδου της βιβλιογραφικής 
επισκόπησης με την πρωτογενή εμπειρική έρευνα, όπου ακολουθήσαμε την ποιοτική μεθοδολογική 
προσέγγιση ( με  ερευνητικό εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη).

Ειδικώς εδώ συλλέξαμε πληροφορίες  πραγματοποιώντας    ημι-δομημένες συνεντεύξεις και 
διερευνήσαμε σε βάθος τις αντιλήψεις των γυναικών που καταλαμβάνουν θέσεις ηγεσίας .

Το ερευνητικό εργαλείο της  ημιδομημένης συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε   απαρτίζεται  
από ένα σύνολο προκαθορισμένων ερωτήσεων  που τέθηκε με τον ίδιο ενιαίο τρόπο ως προς όλες 
τις ερωτώμενες .Ακριβώς επειδή υπήρχε η βασική δομή  στη συνέντευξη με τις προ-διαμορφωμένες 
ερωτήσεις στράφηκε το ενδιαφέρον των ερωτώμενων σε ζητήματα τέτοια που παρήγαγαν  
δεδομένα σχετικά με τον ερευνητικό μας στόχο, αλλά  ταυτόχρονα υπήρχε και η  ευελιξία  να 
συζητηθεί κάθε άλλη μη προβλεπόμενη από τη συνέντευξη διάσταση του υπό μελέτη ζητήματος.  
Έτσι συμπεριλήφθηκαν σε αυτή και θέματα που θέλησαν οι ίδιες οι συνεντευξιαζόμενες να 
αναφέρουν και να συζητήσουν καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από την  αλληλεπίδραση  
ανάμεσα στην ερευνήτρια και τους  ερωτώμενες εκπαιδευτικούς.

Ο Οδηγός Συνέντευξης  αποτελείται από είκοσι  (20) ερωτήσεις συνολικά . Το μεγαλύτερο 
μέρος των ερωτήσεων είναι   ανοικτού τύπου  για να παρέχεται στις ερωτώμενες πλήρης ελευθερία 
έκφρασης. Οι τρεις  πρώτες ερωτήσεις είναι ερωτήσεις κλειστού τύπου και αφορούν τα  προσωπικά 
κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων . Ακολουθούν   δεκαεπτά  (17)  προ-
διαμορφωμένες   ερωτήσεις ανοικτού τύπου.   

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης ήταν:
α)εισαγωγικές ( εισαγωγής  στο κύριο θέμα της συνέντευξης)
β)ερωτήσεις  «γέφυρα» ( μετάβασης από τη μια θεματική ενότητα στην άλλη)
γ) ερωτήσεις  γνώμης-εμβάθυνσης
δ) καταληκτική ερώτηση .
Στο κύριο σώμα της συνέντευξης οι ερωτήσεις ήταν γνώμης για να διερευνηθούν σε βάθος οι 

αντιλήψεις και οι  τάσεις των ερωτώμενων και δομικές ερωτήσεις εμβάθυνσης και απόδειξης  που  
στοχεύουν στην εύρεση αιτιωδών μηχανισμών καθώς και στην αιτιολόγηση των απόψεων , 
αντιλήψεων και ερμηνειών των ερωτώμενων.

Αποφεύχθηκαν συστηματικά  οι καθοδηγητικού τύπου ερωτήσεις και οι ερωτήσεις 
προκατάληψης για καθαρά δεοντολογικούς λόγους   καθώς  θα μπορούσαν να θέσουν  σε κίνδυνο 
την ίδια την ερευνητική διαδικασία . Γνωρίζοντας τα προβλήματα  σχετικά με την 
υποκειμενικότητα των συνεντεύξεων εκ μέρους του ερευνητή  που  μπορεί να επηρεάσουν την 
αξιοπιστία της έρευνας , δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή από την ερευνήτρια  ώστε οι ερωτήσεις να 
έχουν  ουδέτερο χαρακτήρα και η ερευνήτρια  να  μην διατυπώσει θετικές ή αρνητικές κρίσεις κατά 
τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Η συνέντευξη καταλήγει  ζητώντας από τις εκπαιδευτικούς  να   
προβούν σε προσωπικές εκτιμήσεις ,να σχολιάσουν και  να συζητήσουν ελεύθερα  τον 
προβληματισμό τους.

Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και μετεγράφηκαν σε κείμενο, άμεσα μετά τη 
διεξαγωγή τους. 

2.3 Πιλοτική  εφαρμογή του ερευνητικού εργαλείου 
Η δοκιμαστική εφαρμογή των εργαλείων κρίνεται απαραίτητη σε κάθε εμπειρική έρευνα και 

ειδικά σε έρευνες διερευνητικού τύπου όπως η παρούσα,  όπου τα ερευνητικά της εργαλεία  δεν 
ήταν προκατασκευασμένα . Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική έρευνα πιλότος 
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ειδικά σε έρευνες διερευνητικού τύπου όπως η παρούσα,  όπου τα ερευνητικά της εργαλεία  δεν 
ήταν προκατασκευασμένα . Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική έρευνα πιλότος 

ως διαδικασία δοκιμής του συνολικού σχήματος συλλογής πληροφοριών και διόρθωσης του, αν 
αυτό κρινόταν  απαραίτητο  (Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2001:156). 

Η δοκιμαστική  διερεύνηση  υλοποιήθηκε  κατά το Φεβρουάριο  του 2014 πριν  την έναρξη 
της κανονικής ερευνητικής διαδικασίας. Το δείγμα που επελέγη αποτελούνταν από μία  
εκπαιδευτικό ( διευθύντρια Γυμνασίου)  και  παρουσίαζε χαρακτηριστικά ανάλογα με  εκείνα του 
υπό μελέτη πληθυσμού(Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2001:157).  

Με βάση τη διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στη διατύπωση των ερωτήσεων, 
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Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων οι 12 είναι άνδρες και οι 10 είναι γυναίκες. 
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της έρευνας και το κύριο  κριτήριο που πρέπει να πληροί το δείγμα είναι εκείνο της επίτευξης του  
ερευνητικού στόχου. Στις  ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες 
που να καθορίζουν το μέγεθος του δείγματος διότι αυτό εξαρτάται από την  ίδια την  ερευνητική 
διαδικασία και από το είδος των ερευνητικών ερωτημάτων( Merkens,2004).

3 Αποτελέσματα

3.1 Διαδικασία επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων
Η ανάλυση που πραγματοποιήσαμε  αφορούσε  αρχικώς τη δόμηση του ποιοτικού υλικού 

που συλλέχθηκε σε κατηγορίες. Ακολούθως  πραγματοποιήσαμε ερμηνευτική ανάλυση   ως  μια 
ερμηνευτική «ανάγνωση» των δεδομένων μας (Robson,2002). Η πρακτική ανάλυσης των 
ποιοτικών δεδομένων μας λειτούργησε ως  διαδικασία κωδικοποίησης των δεδομένων ,η οποία 
είναι  η συνήθης  αναλυτική στρατηγική  που χρησιμοποιείται  για να οδηγηθούμε  στη διατύπωση 
θεωρητικών  προτάσεων  που  βασίζονται σε ποιοτικά δεδομένα ( Ιωσηφίδης, 2008:158). Ο 
σχηματισμός τεσσάρων κεντρικών εννοιολογικών κατηγοριών στις οποίες αποδώσαμε άμεσα ή 
έμμεσα το σύνολο των ποιοτικών δεδομένων μας επέτρεψε  να  μετατρέψουμε τα δεδομένα   μας 
σε θεωρητικές προτάσεις  ( Ιωσηφίδης, 2008:186). 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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3.2 Ευρήματα της έρευνας

Η επεξεργασία  και ανάλυση των ποιοτικών ερευνητικών δεδομένων μας  οδήγησε σε  
ευρήματα τα οποία σχηματίζουν  το  παρακάτω σύστημα κατηγοριών και υποκατηγοριών  που 
προέρχονται εξ ολοκλήρου από τα εμπειρικά δεδομένα μας  σε σύνδεση με τις υποθέσεις έρευνας 
που είχαμε διατυπώσει:

Α. «Προσωπικές» επαγγελματικές επιλογές 
Α1. Προσωπικές φιλοδοξίες -Κοινωνική κινητικότητα εκπαιδευτικού επαγγέλματος 
Α2. Επαγγελματικός προσανατολισμός στην νεανική ηλικία
Α3 .Επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην επαγγελματική επιλογή  
Β. Επαγγελματικές επιλογές στερεότυπες ως προς το φύλο
Β1. Εννοιολόγηση  του κατά «φύλο» καταμερισμού της εργασίας («γυναικεία –ανδρικά» 

επαγγέλματα) 
Β2. Στερεοτυπικές προσλήψεις για τα «ηγετικά χαρακτηριστικά»
Γ. Πηγές προβλημάτων  για την ανέλιξη στην  εκπαιδευτική  ηγεσία
Γ1. Προσωπικές αναστολές –γυναικείοι φόβοι 
Γ2. Περιορισμοί ιδιωτικής σφαίρας – Οικογενειακές υποχρεώσεις 
Γ3.Πολλαπλοί γυναικείοι ρόλοι 
Γ4.Προσωπικός χρόνος
Γ5 . Στάσεις συναδέλφων-Ανταγωνισμός  
Δ.  Αποτίμηση της  γυναικείας εμπειρίας στην ηγεσία –
Δ1 .Προκλήσεις της σχολικής καθημερινότητας για τη γυναίκα διευθύντρια 
Δ2.  Εκτιμήσεις –διαπιστώσεις –προοπτική της γυναίκας στην  εκπαιδευτική ηγεσία

4 Συζήτηση
Τα πρωτογενή εμπειρικά δεδομένα που παρήχθησαν από την παρούσα μελέτη με ποιοτική 

μεθοδολογική προσέγγιση ,  μας προμηθεύουν με αποκαλυπτικά στοιχεία  που ενημερώνουν  τα 
ερευνητικά μας ερωτήματα.

Η πρώτη ερευνητική υπόθεση μας αφορούσε τη διερεύνηση της  επίδρασης  των κοινωνικών 
στερεοτύπων στη διάθεση του εαυτού και του προσωπικού χρόνου των γυναικών. 

Η παρούσα μελέτη  μας αποκάλυψε ότι παρόλο που στη βιβλιογραφία  γίνεται λόγος για την  
ισχυρή επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην επαγγελματική επιλογή των γυναικών, 
μέσα από  τα ερευνητικά δεδομένα μας αποτυπώνεται  διαφορετικά  η επίδραση της οικογένειας η 
οποία δεν ήταν  καταναγκαστικού τύπου   αλλά  είχε κυρίως υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό 
χαρακτήρα ως  προς την επιλογή του επαγγέλματος.

Επίσης η συμβολή του σχολικού περιβάλλοντος  στην επιλογή επαγγέλματος  κατά την  
νεανική ηλικία  των υποκειμένων της έρευνάς μας  αποδείχθηκε  ανύπαρκτη .Η  επιλογή  του 
εκπαιδευτικού επαγγέλματος έγινε   κατά τύχη , για χρησιμοθηρικούς λόγους ή από αληθινό 
ενδιαφέρον για τη γνώση και τη διδασκαλία. Τα υποκείμενα της έρευνας θεωρούν   όμως ότι ήταν 
καθοριστική   η   επίδραση του φύλου τους , των  επιμέρους ρόλων του φύλου  αλλά  και του 
κοινωνικού και ιστορικού συγκείμενου στην τελική επαγγελματική επιλογή  τους.

Τα  υποκείμενα  της έρευνάς μας υποστηρίζουν  ότι οι φιλοδοξίες τους αναστέλλονται   λόγω  
οικογενειακών ζητημάτων  αλλά και εξαιτίας  εσωτερικών ψυχολογικών θεμάτων  που αφορούν τις 
ίδιες τις γυναίκες και τις στάσεις τους απέναντι σε αποφάσεις ζωής και καριέρας. Οι απαιτήσεις του 
γυναικείου ρόλου  στον οικογενειακό χώρο  και τα κοινωνικά στερεότυπα  που συνδέονται  με αυτό 
τον ρόλο  προκαλούν  έλλειψη προσωπικού χρόνου και  η έλλειψη αυτή  προκαλεί αίσθημα πίεσης 
και εξάντλησης των προσωπικών ορίων αντοχής για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς.
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και εξάντλησης των προσωπικών ορίων αντοχής για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς.

Καταλήγοντας σχετικά με την πρώτη  ερευνητική υπόθεση επιβεβαιώθηκε η άποψη μας ότι οι 
γυναίκες τελικώς είναι δέσμιες των στερεοτύπων σχετικά με τη διάθεση του εαυτού και του 
προσωπικού τους χρόνου. 

Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση μας εξετάζει κατά πόσον  οι γυναίκες  διστάζουν να 
διεκδικήσουν θέσεις ηγεσίας διότι θεωρούν ότι απαιτείται να αναπτύξουν χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας  τα οποία δεν διαθέτουν και εμπεριέχονται στο ανδρικό στερεότυπο.

Οι γυναίκες της έρευνάς μας φάνηκαν να επηρεάζονται από την κατά φύλο εννοιολόγηση των 
επαγγελμάτων και να παρασύρονται σε διακρίσεις «ανδρικών» - «γυναικείων» επαγγελμάτων .
Διατυπώθηκαν όμως και απόψεις  που υποστήριξαν ότι η διάκριση αυτή είναι τεχνητή καθώς και τα 
δύο φύλα μπορούν  να συμμετέχουν ισότιμα σε όλα τα επαγγέλματα και ουσιαστικά αποτελεί μια 
κοινωνική κατασκευή και αναπαραγωγή  μιας  παρωχημένης  νοοτροπίας. Είναι αξιοσημείωτο όμως 
ότι παρά τη  διαφοροποίηση αυτή των απόψεων τους,  τελικά ακόμη και τα υποκείμενα που αρχικώς 
υποστήριξαν ότι η διάκριση των επαγγελμάτων κατά φύλο  είναι τεχνητή , παραδέχθηκαν  ότι η  
επαγγελματική τους επιλογή καθορίστηκε  με βάση το φύλο. 

Τα υποκείμενα της έρευνάς μας φάνηκαν να επηρεάζονται από τη στερεοτυπική πρόσληψη 
των ανδρικών ηγετικών χαρακτηριστικών  αποδεχόμενες το ρόλο της «μητέρας-διευθύντριας»,  
αλλά ταυτόχρονα  διατυπώνοντας τον προβληματισμό τους για το κατά πόσο η  σύγχυση ή /και 
διάκριση των ρόλων της μητέρας , κόρης συζύγου  ενδέχεται να αποτελέσει  στην πραγματικότητα  
τροχοπέδη για την αποτελεσματική άσκηση ηγεσίας . 

Αντιθέτως με την διαδεδομένη αντίληψη για τα ηγετικά χαρακτηριστικά που περιέχονται στο 
ανδρικό στερεότυπο οι γυναίκες στην έρευνα αυτή αντιπρότειναν χαρακτηριστικά που θα 
μπορούσαν να δομήσουν το «γυναικείο στερεότυπο», δηλαδή χαρακτηριστικά που οι ίδιες έχουν 
καταγράψει και αποδώσει μέσω της διοικητικής εμπειρίας τους, στις γυναίκες της ηγεσίας. Έτσι ως 
ιδιότυπα ηγετικά προσόντα των γυναικών αναφέρθηκαν η οργανωτικότητα τους, η μεθοδικότητα 
τους, η ικανότητα να συνδυάσουν πολλές δραστηριότητες και να ανταπεξέρχονται, αλλά και η 
συναισθηματικότητα και η ευαισθησία, χαρακτηριστικά τα οποία κατά την άποψη των υποκειμένων 
της έρευνας καθιστούν  τις γυναίκες  πιο αποτελεσματικές στη διοίκηση του σχολείου. 

Αξιόλογη είναι και η επισήμανση ότι οι γυναίκες αγωνίζονται περισσότερο επειδή είναι 
αναγκασμένες από τις υπάρχουσες δομές και επιτυγχάνουν περισσότερα προσωπικά επιτεύγματα.
Τελικώς διατυπώθηκε ξεκάθαρα η άποψη ότι οι γυναίκες έχουν πιο εύθραυστη ψυχολογία λόγω 
βιολογικών διαφορών από ότι οι άνδρες αλλά παράλληλα αυτό δε σημαίνει ότι είναι ευεπηρέαστες 
και ότι ίσως το αρσενικό ηγετικό μοντέλο θα εμπλουτιζόταν με  θετικά στοιχεία μέσω της  
διερεύνησης  των απόψεων, των εμπειριών γυναικών  που διεκπεραιώνουν ηγετικούς ρόλους .

Ουσιαστικά δηλαδή οι γυναίκες στην έρευνα αυτή δεν αποδέχονται την οριοθέτηση της 
διευθυντικής θέσης ως ανδρικής όπως τη συναντήσαμε στη βιβλιογραφία
(Μαραγκουδάκη,2008:222) που λειτουργεί αποθαρρυντικά εφόσον απαιτεί από τις γυναίκες να 
αναπτύξουν «ανδρικά» χαρακτηριστικά τα οποία δεν διαθέτουν ή δεν αξιολογούν θετικά. 
Αντιπροτείνουν το διαφοροποιημένο γυναικείο κατά την άποψη τους μοντέλο που βασίζεται στις 
ιδιαίτερες ικανότητες των γυναικών παρόλο που ακούγονται και απόψεις που υποστηρίζουν ότι η 
διοίκηση δεν είναι ανδρική ή γυναικεία υπόθεση και ο διευθυντής πρέπει να έχει  ανθρώπινο 
πρόσωπο και να είναι ίσος μεταξύ ίσων.

Καταλήγοντας σχετικά με τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση οι γυναίκες δεν φάνηκαν να 
επηρεάζονται στη διεκδίκηση της ηγεσίας επειδή απαιτείται να αναπτύξουν χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας  τα οποία δεν διαθέτουν και εμπεριέχονται στο ανδρικό στερεότυπο .
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αλλά και με τις ρεαλιστικές δυσκολίες της οικογενειακής ζωής αλλά και συζυγικής ζωής, όπως και 
με  ρεαλιστικά εμπόδια της ηγεσίας που θέτει η  ανδροκρατούμενη κοινωνία .

Οι διευθύντριες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα στο σύνολο τους αποδέχθηκαν ότι το 
βάρος των οικογενειακών υποχρεώσεων που επωμίζονται εξολοκλήρου οι ίδιες και η ανάληψη 
όλων αυτών των ευθυνών αποτελεί και τον σημαντικότερο περιορισμό από την ιδιωτική σφαίρα για 
την εξέλιξη των γυναικών στην ηγεσία. 

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνά μας αφηγήθηκαν ότι κλήθηκαν να επωμιστούν 
πολλαπλούς ρόλους  και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και διεξοδικά μέσα από τους 
διαφορετικούς αυτούς  ρόλους : το ρόλο της κόρης, της συζύγου, της μητέρας,  της εκπαιδευτικού 
στην ηγεσία και σε κάποιες περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών να υποκαταστήσουν και να 
συμπληρώσουν την πατρική παρουσία.  

Οι περισσότερες γυναίκες για να εξελιχθούν επαγγελματικά πρέπει να περιμένουν μέχρι να 
αμβλυνθούν οι οικογενειακές υποχρεώσεις τους ή πρέπει να τις μεταβιβάσουν σε μια άλλη γυναίκα  
που θα της βοηθήσει. Το γεγονός αυτό  ειπώθηκε ότι λειτουργεί ως τροχοπέδη αφού αφενός δεν 
επιτρέπει στη γυναίκα να εξελιχθεί και αφετέρου την καθυστερεί στην απόκτηση και επιπλέον 
τυπικών προσόντων για να  διεκδικήσει αργότερα θέση στην εκπαιδευτική ηγεσία.

Εξουθενωτικό εμπόδιο θεωρήθηκε η έλλειψη χρόνου και το αίσθημα πίεσης που 
συνεπάγεται η έλλειψη αυτή. Το ζήτημα της έλλειψης ερμηνεύθηκε κυρίως  λαμβάνοντας υπόψη 
ότι γυναίκες λειτουργούν ενοχικά για τον τρόπο που αποφασίζουν να κατανείμουν το χρόνο τους, 
για την ευθύνη των χρονικών συνδυασμών της καθημερινότητας τους με στόχο την έγκαιρη 
πραγμάτωση των καθηκόντων που συνεπάγονται οι πολλαπλοί ρόλοι της. Ταυτόχρονα εκφράσθηκε 
η άποψη ότι ενώ απαιτείται από τον περίγυρο τους η ολοκληρωτική αφιέρωση του χρόνου τους,
είναι περισσότερο θέμα δικό τους καθώς δικαιούνται προσωπικό χρόνο και οφείλουν οι ίδιες να 
θέσουν κάποια όρια.

Μια άλλη κατηγορία πηγών προβλημάτων αποτελούν οι καθημερινές προκλήσεις και 
αμφισβητήσεις που δέχονται οι γυναίκες της ηγεσίας από τους συναδέλφους τους ( κυρίως τους
άνδρες) αναφορικά με την ικανότητα τους να διευθύνουν. Οι αμφισβητήσεις αυτές δεν συνδέθηκαν
με την αποτελεσματικότητα των γυναικών διευθυντριών αλλά με τη δυσφορία που προκαλεί η 
παρουσία τους στη διευθυντική θέση καθώς ανατρέπει τις παραδοσιακές σχέσεις ανάμεσα σε 
άνδρες και γυναίκες. Τα υποκείμενα της έρευνάς μας επιβεβαίωσαν την άποψη ότι χρειάστηκε  να 
καταβάλλουν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από ότι οι άνδρες διευθυντές, προκειμένου να 
αποδείξουν ότι η θέση που κατέχουν τους ανήκει και οι αμφισβητήσεις που δέχθηκαν αφορούσαν 
την  ηγετική τους ικανότητα λόγω του φύλου τους, κυρίως από άνδρες συναδέλφους  που θίχτηκαν 
στις διεκδικήσεις τους για τις θέσεις ηγεσίας.

Καταλήγοντας σχετικά με την τρίτη ερευνητική υπόθεση ανακαλύψαμε ότι τα εμπόδια που 
συναντούν οι γυναίκες στην επαγγελματική τους εξέλιξη είναι ιδεολογικής αλλά και υλικής προέλευσης.  

Συνοψίζοντας τα προηγούμενα η έρευνά μας έδειξε ότι οι γυναίκες είναι δέσμιες των 
στερεοτύπων σχετικά με τη διάθεση του εαυτού και του προσωπικού τους χρόνου, όμως  δεν 
φαίνεται να επηρεάζονται στη διεκδίκηση της ηγεσίας επειδή απαιτείται να αναπτύξουν
χαρακτηριστικά προσωπικότητας τα οποία δεν διαθέτουν και εμπεριέχονται στο ανδρικό 
στερεότυπο και τέλος συναντούν εμπόδια στην επαγγελματική τους εξέλιξη που είναι ιδεολογικής 
αλλά και υλικής προέλευσης.  

5 Συμπεράσματα
Από την παρούσα έρευνα για τη μειωμένη εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση φάνηκε ότι η μειωμένη παρουσία των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας 
αποτελεί παγιωμένη κατάσταση. Διαπιστώθηκε η άνιση εκπροσώπηση των γυναικών 
εκπαιδευτικών σε θέσεις ηγεσίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρόλο που στο εκπαιδευτικό 
επάγγελμα οι γυναίκες αποτελούν την αριθμητική πλειοψηφία και παρά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
και το δικαίωμα ίσης συμμετοχής που αυτό  εξασφαλίζει στις γυναίκες εκπαιδευτικούς.
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και το δικαίωμα ίσης συμμετοχής που αυτό  εξασφαλίζει στις γυναίκες εκπαιδευτικούς.

Εντός του κοινωνικού αυτού πλαισίου υπάρχουν όμως γυναίκες εκπαιδευτικοί που παρά τα εμπόδια 
κατάφεραν να βρεθούν στην ηγεσία της εκπαίδευσης. Οι γυναίκες αυτές διαφοροποιούνται από τον κανόνα που 
περιγράφει το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής», ηγούνται σχολικών μονάδων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
αποδεικνύοντας τις ηγετικές τους ικανότητες και την διοικητική αποτελεσματικότητα τους, ενώ ταυτόχρονα 
ανταπεξέρχονται και στους υπόλοιπους ρόλους του ιδιωτικού τους βίου, όντας μητέρες και σύζυγοι.  

Ευελπιστούμε η ερευνητική αυτή απόπειρα να εμπλουτίσει με σύγχρονες ενδείξεις  την  
μέχρι σήμερα περιορισμένη διερεύνηση του θέματος στον ελλαδικό χώρο,   συμβάλλοντας στην 
ανάδειξη των παραγόντων που σχετίζονται με το φαινόμενο της υποαντιπροσώπευσης των 
γυναικών στην εκπαιδευτική ηγεσία και ενδεχομένως να δώσει έναυσμα  για περαιτέρω συνέχιση 
της ,μέσω της  διενέργειας συγκριτικής έρευνας  και  σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Οι γυναίκες του ερευνητικού μας εγχειρήματος στην προσπάθεια τους να κατονομάσουν τις 
προκλήσεις που συναντούν στην επιτέλεση των ηγετικών τους καθηκόντων στις σχολικές μονάδες  
που εργάζονται εστίασαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον τους σε ζητήματα συντονισμού και καλλιέργειας  
διαπροσωπικών σχέσεων ,κλίματος συνεργασίας και οραματισμού, στην ανακάλυψη πόρων μέσα 
από το ανθρώπινο δυναμικό, προσανατολίζοντας ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο τον την 
κουλτούρα  του εκπαιδευτικού οργανισμού τους σε στρατηγικές διοίκησης ολικής ποιότητας.

Αξιόλογη κρίνουμε επίσης των τοποθέτηση των γυναικών σχετικά με τις νέες διαστάσεις που μπορεί 
να προσδώσει στην εκπαιδευτική διοίκηση η γυναικεία εμπειρία στην ηγεσία, τόσο στη διατύπωση αξόνων 
που θα επηρεάσουν την εκπαιδευτική πολιτική, όσο και στη δημιουργική ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε 
άνδρες και γυναίκες της εκπαιδευτικής ηγεσίας αλλά και στην αναζήτηση των «στηριγμάτων» που θα 
λειτουργήσουν ενισχυτικά την προσπάθεια της γυναίκας στην ηγεσία της εκπαίδευσης. 
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Περίληψη
Η ερευνητική πρόταση που κατατίθεται έχει ως στόχο την ανάδειξη των παραγόντων που 

επηρεάζουν στη λήψη των αποφάσεων στη διδακτική διαδικασία του μαθήματος των μαθηματικών 
κατά την επίλυση προβλήματος αλλά και στη διαμόρφωση στάσεων, συναισθημάτων και 
επιδόσεων από τους μαθητές για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Σε ένα τέτοιο εγχείρημα, 
πλατφόρμα ερευνητικής προσέγγισης μπορούν να δώσουν οι κοινωνικές- κοινωνικομαθηματικές 
νόρμες και οι ρόλοι που αναπτύσσονται. 

Αυτή η υπόθεση σχεδιάστηκε και ελέγχθηκε σε έρευνα με μαθητές της Ε΄ Δημοτικού οι 
οποίοι κλήθηκαν να επιλύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα, εργαζόμενοι στις ομάδες τους. Έτσι 
αναζητήθηκε και διαφάνηκε ότι οι πολιτισμικές, οικογενειακές και κοινωνικές τους καταβολές, τα 
χαρακτηριστικά ειδοποιά στοιχεία της προσωπικότητας τους, συνέβαλαν στη συλλογική 
διαμόρφωση και στη λήψη αποφάσεων, αλλά και οι διαδραματιζόμενοι ρόλοι και οι 
ακολουθούμενες και συμφωνημένες νόρμες δημιούργησαν θετικές και αρνητικές στάσεις και 
συναισθήματα ανάλογα των επιδόσεων των μαθητών. Στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει ως ένα 
σημαντικό ανατροφοδοτικό εργαλείο.

Λέξεις κλειδιά: Νόρμες, ρόλοι, συναισθήματα, στάσεις, επίδοση.

1 Εισαγωγή
Οι άνθρωποι στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με τη 

βοήθεια συμβόλων και χαρακτήρων. Το μέσο το οποίο παρέχει αυτή τη δυνατότητα είναι η γλώσσα 
(Blumer, 1969). Η σχολική τάξη αποτελεί μια μικρή κοινωνία στην οποία λαμβάνουν μέρος 
μαθητές και δάσκαλος. Ο διάλογος που αναπτύσσεται μεταξύ τους συμβάλλει στην αλληλεπίδρασή 
τους, καθώς και στη δημιουργία κοινωνικών και κοινωνικομαθηματικών νορμών που 
εφαρμόζονται. Σε άμεση συνάρτηση με τις νόρμες είναι και οι ρόλοι που ακολουθούν οι μαθητές. 
Ωστόσο οι κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες πολλές φορές μένουν αθέατοι και δεν 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς που μπορούν να καθορίσουν ένα αποτέλεσμα ή μια απόφαση.
Επίσης δεν γίνεται αντιληπτό ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες και κυρίως οι 
κοινωνικομαθηματικές νόρμες που θεσπίστηκαν στην τάξη, δημιουργούν στάσεις και
συναισθήματα μαθητών απέναντι στα μαθηματικά. Και αυτά με τη σειρά τους αποκτούν 
ρυθμιστικό ρόλο στις επιδόσεις τους.

Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη εισήγηση στην οποία γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν τα 
παραπάνω ερευνητικά ζητήματα, περιλαμβάνει πέντε μέρη- στόχους: 1) στο πρώτο μέρος (2.1) 
γίνεται αναφορά στην προσφερόμενη θεωρητική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται, στις κοινωνικές 
και κοινωνικομαθηματικές νόρμες, 2) το δεύτερο μέρος (2.2) περιλαμβάνει τους ρόλους που 
αναπτύσσονται και τα είδη τους, 3) το τρίτο μέρος (2.3) πραγματεύεται την ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία, την προσφορά της στην επίλυση προβλήματος και τους λόγους της επιλογής της, 4) 
στο τέταρτο μέρος (3.1) αναζητούνται όλοι οι παράγοντες στη λήψη αποφάσεων και στη 
διαμόρφωση στάσεων και συναισθημάτων καθώς και η σύνδεση τους με την επίδοση των μαθητών. 
Για το σκοπό αυτό διεξάχθηκε έρευνα με μαθητές E’ τάξης, συνδυάζοντας και τα τέσσερα 
παραπάνω μέρη, στο μάθημα των μαθηματικών, στην επίλυση προβλήματος με τη χρήση της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 5) Στο πέμπτο μέρος (3.2) γίνεται καταγραφή των πορισμάτων 
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Αυτή η υπόθεση σχεδιάστηκε και ελέγχθηκε σε έρευνα με μαθητές της Ε΄ Δημοτικού οι 
οποίοι κλήθηκαν να επιλύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα, εργαζόμενοι στις ομάδες τους. Έτσι 
αναζητήθηκε και διαφάνηκε ότι οι πολιτισμικές, οικογενειακές και κοινωνικές τους καταβολές, τα 
χαρακτηριστικά ειδοποιά στοιχεία της προσωπικότητας τους, συνέβαλαν στη συλλογική 
διαμόρφωση και στη λήψη αποφάσεων, αλλά και οι διαδραματιζόμενοι ρόλοι και οι 
ακολουθούμενες και συμφωνημένες νόρμες δημιούργησαν θετικές και αρνητικές στάσεις και 
συναισθήματα ανάλογα των επιδόσεων των μαθητών. Στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει ως ένα 
σημαντικό ανατροφοδοτικό εργαλείο.

Λέξεις κλειδιά: Νόρμες, ρόλοι, συναισθήματα, στάσεις, επίδοση.

1 Εισαγωγή
Οι άνθρωποι στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με τη 

βοήθεια συμβόλων και χαρακτήρων. Το μέσο το οποίο παρέχει αυτή τη δυνατότητα είναι η γλώσσα 
(Blumer, 1969). Η σχολική τάξη αποτελεί μια μικρή κοινωνία στην οποία λαμβάνουν μέρος 
μαθητές και δάσκαλος. Ο διάλογος που αναπτύσσεται μεταξύ τους συμβάλλει στην αλληλεπίδρασή 
τους, καθώς και στη δημιουργία κοινωνικών και κοινωνικομαθηματικών νορμών που 
εφαρμόζονται. Σε άμεση συνάρτηση με τις νόρμες είναι και οι ρόλοι που ακολουθούν οι μαθητές. 
Ωστόσο οι κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες πολλές φορές μένουν αθέατοι και δεν 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς που μπορούν να καθορίσουν ένα αποτέλεσμα ή μια απόφαση.
Επίσης δεν γίνεται αντιληπτό ότι όλοι οι παραπάνω παράγοντες και κυρίως οι 
κοινωνικομαθηματικές νόρμες που θεσπίστηκαν στην τάξη, δημιουργούν στάσεις και
συναισθήματα μαθητών απέναντι στα μαθηματικά. Και αυτά με τη σειρά τους αποκτούν 
ρυθμιστικό ρόλο στις επιδόσεις τους.

Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη εισήγηση στην οποία γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν τα 
παραπάνω ερευνητικά ζητήματα, περιλαμβάνει πέντε μέρη- στόχους: 1) στο πρώτο μέρος (2.1) 
γίνεται αναφορά στην προσφερόμενη θεωρητική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται, στις κοινωνικές 
και κοινωνικομαθηματικές νόρμες, 2) το δεύτερο μέρος (2.2) περιλαμβάνει τους ρόλους που 
αναπτύσσονται και τα είδη τους, 3) το τρίτο μέρος (2.3) πραγματεύεται την ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία, την προσφορά της στην επίλυση προβλήματος και τους λόγους της επιλογής της, 4) 
στο τέταρτο μέρος (3.1) αναζητούνται όλοι οι παράγοντες στη λήψη αποφάσεων και στη 
διαμόρφωση στάσεων και συναισθημάτων καθώς και η σύνδεση τους με την επίδοση των μαθητών. 
Για το σκοπό αυτό διεξάχθηκε έρευνα με μαθητές E’ τάξης, συνδυάζοντας και τα τέσσερα 
παραπάνω μέρη, στο μάθημα των μαθηματικών, στην επίλυση προβλήματος με τη χρήση της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 5) Στο πέμπτο μέρος (3.2) γίνεται καταγραφή των πορισμάτων 

της έρευνας, των τελικών παρατηρήσεων, των συμπερασμάτων, των προτάσεων και η διατύπωση 
των νέων ερωτημάτων που προκύπτουν.

2 Το θεωρητικό πλαίσιο

2.1 Νόρμες 
Κοινωνικές νόρμες θεωρούνται οι γενικοί κανόνες και τα πρότυπα ανάμεσα σε κάθε 

κοινωνική αλληλεπίδραση στην τάξη, ενώ κοινωνικομαθηματικές νόρμες είναι εκείνοι οι κανόνες 
οι οποίοι έχουν εξειδικευμένη και αυξημένη ισχύ στις μαθηματικές δραστηριότητες (Yackel & 
Cobb, 1996). Στις τελευταίες ανήκουν οι νόρμες:

• της διαφορετικότητας, η διαφορετική λύση πρέπει να προσαρμόζεται σε μαθηματικούς 
νόμους και κανόνες και να τυγχάνει αναγνωρισιμότητας και αποδοχής,

• της εξέλιξης, κατανόηση μιας περισσότερο εξελιγμένης μορφής μαθηματικής 
δραστηριότητας,

• της επάρκειας της δοθείσας λύσης, μιας ολοκληρωμένης απάντησης που να ικανοποιεί όλα 
τα ζητούμενα,

• της καλαισθησίας της λύσης, εκλεπτυσμένη με δομημένη ροή και καλαίσθητη εικόνα.
Σε έρευνα τους στο γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών, στην επίλυση προβλήματος και 

εργαζόμενοι οι μαθητές ομαδοσυνεργατικά, οι Τάτσης και Κολέζα (2006) εντόπισαν τις παρακάτω 
νόρμες, α) κοινωνικές:

• της συνεργασίας, κοινή αποδοχή της λύσης από όλα τα μέλη της ομάδας,
• της αιτιολόγησης, επιχειρηματολογία και υποστήριξη των προτάσεων τους,
• της αποφυγής κινδύνου σχηματισμού προσωπικών αντιπαραθέσεων, οι μαθητές 

προσπαθούν να μην έρθουν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους να σεβαστούν την άποψη των 
συμμαθητών τους να την δεχτούν ή να την απορρίψουν με ευπρεπή τρόπο και ευγένεια
(Brown and Levinson 1987).

β) Κοινωνικομαθηματικές:
• της ακρίβειας των μαθηματικών απαντήσεων που δίνουν,
• της κατανόησης των μαθηματικών φράσεων οι οποίες θα πρέπει να γίνονται εύκολα 

αντιληπτές και κατανοητές από ένα τρίτο άτομο κατά την ανάγνωσή τους,
• της μαθηματικής αιτιολόγησης και υποστήριξης των λύσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εφαρμογή και την αποδοχή τους, 
• της μαθηματικής διαφοροποίησης και διάκρισης μεταξύ απλών καθημερινών πρακτικών και 

μαθηματικών νόμων και κανόνων (αλγεβρικών ή γεωμετρικών),
• της επικύρωσης της λύσης, βάσει του επιπέδου δυσκολίας, της χρονικής διάρκειας ή και του 

αποτελέσματος της,
• της συνάφειας της απάντησης σε σχέση με το πλαίσιο που ορίζουν τα ζητούμενα και τα 

δεδομένα. 

2.2 Ρόλοι
Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας του ρόλου των Biddle & Thomas (1966), είναι: 

α) το γόητρο και β) η απόδοση του ρόλου. Το γόητρο διακρίνεται σε θετικό και αρνητικό και η 
απόδοση του ρόλου σχετίζεται τις δραστηριότητες των μελών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη 
δράση (επίλυση προβλήματος συνεργατικά).

Σε σχέση με το γόητρο και τις κοινωνικομαθηματικές νόρμες εμφανίζονται οι παρακάτω 
ρόλοι (Tatsis & Koleza, 2006):

• Ρόλος του κυρίαρχου εκκινητή: πρωταγωνιστής και ισχυρογνώμων, σκοπός η διατήρηση 
της αυτοεκτίμησης του και του γοήτρου του, πολλές φορές δε λαμβάνει υπόψη τις 
κοινωνικές και κοινωνικομαθηματικές νόρμες που έχουν θεσπιστεί, ενώ άλλοτε προσπαθεί 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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να τις συμμορφώσει και να τις συγχρονίσει βάσει των δικών του απαιτήσεων. Αποποιείται 
την ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή μη ολοκληρωμένης απάντησης. 

• Ρόλος του συνεργατικού εκκινητή: ζητά και λαμβάνει πολλές φορές το λόγο και καταθέτει 
την άποψή του, φροντίζει και αυτός το γόητρο του να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο, ακούει 
τις γνώμες των συμμαθητών του και αποσύρει τη δική του σε περίπτωση που υπόλοιπες 
υπερτερούν σε όλα τα επίπεδα. Συντάσσεται και αποδέχεται τις κοινωνικές και 
κοινωνικομαθηματικές νόρμες.

• Ρόλος του συνεργατικού εκτιμητή: είναι ήπιων τόνων, μετριοπαθής, συμμετέχει στη λήψη 
αποφάσεων αλλά όχι με μεγάλη συχνότητα, παρέχει όσες απαραίτητες πληροφορίες 
γνωρίζει στους συμμαθητές του -μερικές φορές ακόμα και αν δεν του έχουν ζητηθεί- ώστε 
να τους προσφέρει τη βοήθεια του, δείχνει έμμεσα ενδιαφέρον για το γόητρο του και 
προβαίνει σε ενέργειες βελτίωσης του με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλέσει σύγκρουση, 
προσέχει τη συμπεριφορά του και τις πράξεις του και ακολουθεί τις κοινωνικές και 
κοινωνικομαθηματικές νόρμες.

• Ρόλος του ανασφαλή μεσολαβητή: είναι περισσότερο παρατηρητής, αφού τοποθετείται τις 
λιγότερες φορές από όλους, δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γόητρο του, φαίνεται να 
μην ακολουθεί τις κοινωνικομαθηματικές νόρμες, δέχεται «a priori» τις απόψεις των 
συμμαθητών του, αποποιείται και αυτός την ευθύνη μίας λάθος απάντησης μετακυλώντας 
τη σε άλλους παράγοντες.

2.3 H ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελεί μία πρόταση ως διδακτικό μοντέλο στην επίλυση 

προβλήματος, καθώς προάγει την ανταλλαγή των απόψεων με χαρακτηριστικό τρόπο ανάμεσα 
στους μαθητές (Clement, 1991). Εντούτοις, οι νόρμες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται και 
να υλοποιούνται άσχετα με το διδακτικό πρότυπο. 

Η συνεργατική μάθηση προσφέρει εκτεταμένη ανατροφοδότηση και συμβάλλει στην 
ανάπτυξη δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας (Vaughan, 2002). Δίνει τη 
δυνατότητα για γνωστοποίηση όλων των ιδεών των μαθητών αλλά και για περαιτέρω εξέλιξη τους 
μέσα στις ομάδες από τους ίδιους (Slavin, 1990), βοηθά στην βελτίωση των στρατηγικών 
αιτιολόγησης (Gillies & Haynes, 2011), στην αντιμετώπιση του άγχους και των αρνητικών 
συναισθημάτων (Von Glasersfeld,1991).

Παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν θετικά ώστε η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία να 
αποδώσει τα προσδοκώμενα είναι το είδος του μαθηματικού προβλήματος, η γλώσσα του 
συγκείμενου και η δυνατότητα επεξεργασίας του καθώς προβλήματα ανοικτού τύπου δίνουν την 
ευκαιρία στους μαθητές να ενεργοποιηθούν και να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει 
να εργαστούν ώστε να φτάσουν σε ένα επιθυμητό επίπεδο την εργασία τους, ακολουθώντας τις 
απλές οδηγίες που καλείται μόνο να δώσει ο δάσκαλος (Strong, Silver & Perini, 2001). Με τον 
τρόπο αυτό επιτρέπεται στους μαθητές να εργαστούν στη δική τους ζώνη επικείμενης ανάπτυξης 
και να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο μάθησης (Vygotsky, 1986).

3 Η ερευνητική πλατφόρμα

3.1 Παράγοντες που επηρεάζουν στη λήψη αποφάσεων
Οι μαθητές στην τάξη θεσπίζουν και εφαρμόζουν κοινωνικές και κοινωνικομαθηματικές 

νόρμες και εκτελούν ρόλους στις ομάδες τους εργαζόμενοι συνεργατικά κατά την επίλυση 
προβλήματος. Όμως οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές καταβολές, τα ειδοποιά και 
χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους επηρεάζουν στη συλλογική λήψη των 
αποφάσεων κατά την επίλυση προβλήματος στα μαθηματικά; Οι επιλεγόμενες 
κοινωνικομαθηματικές νόρμες συμβάλλουν στην διαμόρφωση στάσεων και συναισθημάτων 
απέναντι στα μαθηματικά; Επηρεάζουν αναλογικά στην επίδοση των μαθητών;
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στους μαθητές (Clement, 1991). Εντούτοις, οι νόρμες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται και 
να υλοποιούνται άσχετα με το διδακτικό πρότυπο. 

Η συνεργατική μάθηση προσφέρει εκτεταμένη ανατροφοδότηση και συμβάλλει στην 
ανάπτυξη δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας (Vaughan, 2002). Δίνει τη 
δυνατότητα για γνωστοποίηση όλων των ιδεών των μαθητών αλλά και για περαιτέρω εξέλιξη τους 
μέσα στις ομάδες από τους ίδιους (Slavin, 1990), βοηθά στην βελτίωση των στρατηγικών 
αιτιολόγησης (Gillies & Haynes, 2011), στην αντιμετώπιση του άγχους και των αρνητικών 
συναισθημάτων (Von Glasersfeld,1991).

Παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν θετικά ώστε η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία να 
αποδώσει τα προσδοκώμενα είναι το είδος του μαθηματικού προβλήματος, η γλώσσα του 
συγκείμενου και η δυνατότητα επεξεργασίας του καθώς προβλήματα ανοικτού τύπου δίνουν την 
ευκαιρία στους μαθητές να ενεργοποιηθούν και να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει 
να εργαστούν ώστε να φτάσουν σε ένα επιθυμητό επίπεδο την εργασία τους, ακολουθώντας τις 
απλές οδηγίες που καλείται μόνο να δώσει ο δάσκαλος (Strong, Silver & Perini, 2001). Με τον 
τρόπο αυτό επιτρέπεται στους μαθητές να εργαστούν στη δική τους ζώνη επικείμενης ανάπτυξης 
και να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο μάθησης (Vygotsky, 1986).

3 Η ερευνητική πλατφόρμα

3.1 Παράγοντες που επηρεάζουν στη λήψη αποφάσεων
Οι μαθητές στην τάξη θεσπίζουν και εφαρμόζουν κοινωνικές και κοινωνικομαθηματικές 

νόρμες και εκτελούν ρόλους στις ομάδες τους εργαζόμενοι συνεργατικά κατά την επίλυση 
προβλήματος. Όμως οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές καταβολές, τα ειδοποιά και 
χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους επηρεάζουν στη συλλογική λήψη των 
αποφάσεων κατά την επίλυση προβλήματος στα μαθηματικά; Οι επιλεγόμενες 
κοινωνικομαθηματικές νόρμες συμβάλλουν στην διαμόρφωση στάσεων και συναισθημάτων 
απέναντι στα μαθηματικά; Επηρεάζουν αναλογικά στην επίδοση των μαθητών;

Αυτή η υπόθεση ελέγχθηκε σε έρευνα με μαθητές της Ε΄ Δημοτικού. Έχοντας ως διδακτική 
ενότητα τα σύνθετα προβλήματα- διαχείριση πληροφορίας, τέθηκε στους μαθητές το παρακάτω 
πρόβλημα: «Ένα διαστημόπλοιο περιλαμβάνει τρεις κινητήρες. Κατά την εκτόξευση του από τη γη 
προς τη σελήνη λειτουργούν ταυτόχρονα και οι τρεις. Σε 5 ώρες διανύει 1560 χιλιόμετρα και 
αμέσως δύο από αυτούς σταματούν να λειτουργούν, αποκολλώνται και πέφτουν προς τη γη. Με ένα 
κινητήρα το διαστημόπλοιο καταφέρνει να διασχίσει άλλα 720 χιλιόμετρα σε 3 ώρες και να 
καταλήξει στον προορισμό του. Πιο γρήγορα πήγαινε με τους τρεις κινητήρες ή με τον έναν μόνο;»

Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον είχε η πρώτη ομάδα η οποία αποτελούνταν από τέσσερα
αγόρια, εφεξής ονομάζονται Α, Β, Γ, Δ για να προφυλαχτεί η ανωνυμία τους. Κατάγονται από την 
Ελλάδα και οι τέσσερις από αστική περιοχή του νομού Καβάλας. Οι γονείς τους είναι ελεύθεροι 
επαγγελματίες, απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Α και του Δ, απόφοιτοι 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Β, απόφοιτος ανώτατου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Γ. 

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες τους είναι οι ξένες γλώσσες αγγλικά (μαθητές Α,Β,Γ) ή και 
γερμανικά (μαθητής Δ), μουσική (κιθάρα μαθητές Α,Β, πιάνο μαθητής Δ), αθλητισμός (μπάσκετ 
μαθητής Α, ποδόσφαιρο μαθητές Β,Γ, κολύμβηση μαθητής Δ).

Ο μαθητής Α, εμφανίζει ηγετικά χαρακτηριστικά. Θέλει να έχει την πρωτοβουλία σε όλα τα 
θέματα που αφορούν την ομάδα και να λαμβάνεται πάντοτε η δική του άποψη ως ορθή και μερικές 
φορές με επιβλητικό τρόπο. Είναι ανταγωνιστικός, δραστήριος, αυθόρμητος και συμμετέχει ενεργά 
στην μαθησιακή διαδικασία. Ιδέα της αποτυχίας του προκαλεί εκνευρισμό και δυσαρέσκεια. 
Δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για το γόητρο του και δεν συντάσσεται πλήρως στις 
κοινωνικομαθηματικές νόρμες. Του ανήκει ο ρόλος του κυρίαρχου εκκινητή. 

Οι μαθητές Β και Γ ανήκουν στην ίδια κατηγορία καθώς εμφανίζουν πολλά κοινά στοιχεία.
Είναι ήπιοι και χαμηλών τόνων σαν χαρακτήρες, όχι τόσο συμμετοχικοί, συναινετικοί πολλές 
φορές με την επικρατούσα πρόταση, δίχως όμως να την αξιολογήσουν. Η αυτοεκτίμησή τους 
βρίσκεται σε μέτριο επίπεδο όπως επίσης η αναγνωρισιμότητα και η δημοτικότητά τους. 
Ακολουθούν με επιφυλάξεις τις κοινωνικομαθηματικές νόρμες. Έχουν το ρόλο του ανασφαλή 
μεσολαβητή.

Ο μαθητής Δ, είναι μεθοδικός, συνεπής, ευγενικός, και συνεργατικός. Θέλει πάντοτε να 
προσφέρει τη βοήθεια του ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας χρειαστεί. Κάνει 
προσπάθειες να διατηρήσει το γόητρο του και ακολουθεί τις κοινωνικομαθηματικές νόρμες.
Χαρακτηριστικό του είναι η επιχειρηματολογία των απόψεων την οποία όμως πολλές φορές 
στερείται διότι είναι απρόθυμος να εκφράσει την άποψή του, να λάβει πρωτοβουλίες ή και ακόμα 
να έρθει σε αντιπαράθεση προτάσεων και λύσεων γιατί δεν επιθυμεί πιθανή ρήξη με τα μέλη της 
ομάδας του. Έτσι, παρ’ όλο που αρκετές φορές έχει τη σωστή λύση, δεν την παρουσιάζει στα 
υπόλοιπα μέλη, την εγκαταλείπει και ακολουθεί γνωρίζοντας το λάθος του, την επικρατέστερη.
Ακολουθεί το ρόλο του συνεργατικού εκτιμητή.

Απόσπασμα διαλόγου των μαθητών της πρώτης ομάδας κατά την επίλυση του προβλήματος:
Α: Με τους τρεις σίγουρα.
Β: Ναι.
Γ: Λέτε ε; Ναι μωρέ!
Δ: (Με διακριτικότητα και δισταγμό) Ας μην βιαστούμε, να πάμε βήμα- βήμα για να το 
υπολογίσουμε και όταν σιγουρευτούμε να το ανακοινώσουμε αν θέλετε…
Α: Αφού φαίνεται! Να το πούμε κατευθείαν! Θα είμαστε και η πρώτη ομάδα! Έπειτα θα τη βρούμε 
τη λύση.
Β-Γ: (Συμφωνούν με ενθουσιασμό). 
Δ: Εγώ δεν είμαι σίγουρος αλλά αν θέλετε ας γίνει έτσι..
Α: Ακούστε, δεν υπάρχει πιθανότητα να πετάει πιο αργά με τρεις μηχανές, μα είναι τρεις!
Γ: Πώς θα το πούμε όμως έτσι, θα ζητήσει (ο δάσκαλος) το αποτέλεσμα;
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Α: Ε, εντάξει άστο θα το εξηγήσω εγώ. Άσε που φαίνεται κιόλας, γιατί οι τρεις μηχανές είναι 
«τριπλάσιο» από τη μία μηχανή. Άρα η απάντηση είναι ότι πήγαινε πιο γρήγορα με τις 3 μηχανές 
με τριπλάσια ταχύτητα. Αυτό είναι, ούτε πράξεις δεν θέλει. Μας έβαλε παγίδα! Εγώ το ξέρω, θα το 
εξηγήσω στο δάσκαλο και θα καταλάβετε και εσείς μετά…
Δ: Μήπως να κάναμε μαζί κανένα υπολογισμό; Κάτι δεν μου «βγαίνει»…ίσως όμως να έχω λάθος 
εγώ…
Β: Όχι υπολογισμούς, δίκιο έχει ο Α. Παγίδα θα είναι.
Γ: Ναι, δίκιο έχει. 
Δ: Εντάξει τότε… (αποδοχή και υποχώρηση), ας το πούμε…

3.2 Παρατηρήσεις- συμπεράσματα- προτάσεις
Στους παράγοντες οι οποίοι φαίνεται να επηρεάζουν στην λήψη και στη διαμόρφωση των 

αποφάσεων στην ομάδα τόσο επί της διαδικασίας όσο και επί του αποτελέσματος εκτός των ρόλων
και των νορμών, προστίθενται και η προσωπικότητα του μαθητή. Στην συγκεκριμένη έρευνα τα 
υπέρμετρα δυναμικά χαρακτηριστικά του μαθητή Α, κάνουν τα υπόλοιπα μέλη να τον αποδεχτούν 
ως οντότητα αλλά και τις πρωτοβουλίες του δίχως φίλτρα ελέγχου και επιμελημένης αξιολόγησης. 
Ένας άλλος παράγοντας που απορρέει από τον πρώτο είναι η υψηλή δημοτικότητα που έχει, 
μετατρέποντας αυτόματα τις αποφάσεις και ιδέες του άμεσα αποδεκτές και εφαρμόσιμες από τους 
υπόλοιπους. Επόμενος παράγοντας είναι το οικογενειακό περιβάλλον, όπου στον μαθητή Α, 
υποστηρίζει τα στοιχεία της -αμετροεπούς κάποιες φορές- συμπεριφοράς και αφήνει να 
αναπτυχθούν και να καλλιεργηθούν. Σε αντίθεση το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή Δ 
ακολουθεί μια πιο ήπια στάση, που στοχεύει στον συσχετισμό των σκέψεων με τις πράξεις και του 
ελέγχου συμπεριφορών με την ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης που θα πρέπει να συνάδει. Αυτή 
την εκλογικευμένη ακολουθία εφαρμόζει και σε τούτη οφείλεται η εσωτερική ανάγκη για τον 
λογικό έλεγχο του αποτελέσματος ως προϋπόθεση για την ανακοίνωση του. Έτσι όμως, με αυτή 
την στάση, φαίνεται να προκαλεί την ανάπτυξη δυστοκίας, να προβληματίζει τα υπόλοιπα μέλη, να 
μην αποδέχονται τις ιδέες του αλλά και να μην απολαμβάνει υψηλή δημοτικότητα.

Η αγαστή συνεργασία των μαθητών και o συμμερισμός της ευθύνης για την εξαγωγή  
αποφάσεων, η μαθηματική τους επιχειρηματολογία και αιτιολόγησή τους είναι μόνο μερικές από 
εκείνες τις κοινωνικές και κοινωνικομαθηματικές νόρμες που χρησιμοποιούν οι μαθητές και 
θεωρούνται επιτυχημένες καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία θετικών στάσεων και 
συναισθημάτων για τα μαθηματικά (Cobb et al., 1989). Τουναντίον, νόρμες που ωθούν τους 
μαθητές στην αγωνία, στην υποχρέωση, όπως η απαράβατη και απαρέγκλιτη ακολουθία ενός 
συγκεκριμένου τρόπου επίλυσης προβλήματος, ενός συγκεκριμένου τρόπου συνεργασίας ή η 
απόλυτη εργασία κατά μόνας, ενός περιοριστικού τρόπου επικοινωνίας και έκφρασης, ενός 
συνόλου δυσνόητων κανόνων από το δάσκαλο, μιας αγχωτικής συχνής και επαναλαμβανόμενης 
αξιολογικής διαδικασίας, προκαλούν αρνητικές στάσεις, συναισθήματα αλλά και αντιδράσεις και 
απόρριψη από τους μαθητές για το μάθημα των μαθηματικών (Cobb et al., 1991).

Ο μαθητής Α, θεωρεί το πρόβλημα εύκολο για τον ίδιο και για τις ικανότητες του  
διατυμπανίζοντας το με κομπασμό στους υπόλοιπους της ομάδας που πιθανόν να μην το έχουν 
λύσει στον ίδιο χρόνο με αυτόν. Για αυτό πολλές φορές δεν συνεργάζεται, αποκλείει τους 
υπόλοιπους και προτείνει να ανακοινώσει μόνος του τη λύση που έχει βρει χωρίς να νιώθει πως 
πρέπει να άμεσα δώσει εξηγήσεις με επιχειρήματα στους συμμαθητές του. Τούτο όμως αποτελεί 
μια νόρμα όπου τα μαθηματικά είναι άλλοτε εύκολα ή δύσκολα ανάλογα με την ικανότητα που έχει 
κάποιος να βρίσκει λύσεις, δημιουργώντας ανασφάλεια και αρνητικά συναισθήματα στους άλλους 
που δυσκολεύονται να κατανοήσουν τους τρόπους προσέγγισης και λύσης των συμμαθητών τους 
και το αποδίδουν σε προσωπική ανικανότητα και αποτυχία (Cobb et al., 1991). Οι μαθητές Β και Γ 
έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανασφάλεια για τις ικανότητες τους στα μαθηματικά,
συναισθήματα τα οποία καλλιεργούνται κι ενισχύονται από την παραπάνω νόρμα μετατρέποντας το 
συγκεκριμένο μάθημα ασυμπαθές για αυτούς. Σε άμεση συνάρτηση βρίσκεται και η επίδοση τους η 
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έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανασφάλεια για τις ικανότητες τους στα μαθηματικά,
συναισθήματα τα οποία καλλιεργούνται κι ενισχύονται από την παραπάνω νόρμα μετατρέποντας το 
συγκεκριμένο μάθημα ασυμπαθές για αυτούς. Σε άμεση συνάρτηση βρίσκεται και η επίδοση τους η 

οποία είναι απλά καλή. Με την εσφαλμένη νόρμα να ακολουθείται από μαθητές των οποίων οι
ρόλοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν (παρά μόνο του Α), τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλεί
και η αρνητική στάση για τα μαθηματικά ήταν αναμενόμενη. Η διάθεση στο ναδίρ και η επίδοση
τους σε ελεύθερη πτώση. Ο μαθητής Δ στον οποίο έχει δομηθεί σωστά η αξία της 
συνεργατικότητας θέλει να προσφέρει άμεσα τη βοήθεια του σε όλα τα μέλη, να ανταλλάξει 
πληροφορίες, να ενθαρρύνει, να απομυθοποιήσει τη δυσκολία του προβλήματος και να το 
συζητήσει, να αποκλιμακώσει με αυτόν τον τρόπο το άγχος και την αγωνία του, να δημιουργήσει 
ένα πιο ευχάριστο κλίμα εργασίας που δεν θα απορρίπτει τα μαθηματικά αλλά θα τα μετατρέπει ως 
πρόκληση για συνεργατική ενασχόληση και αναζήτηση από κοινού στην ομάδα της επιθυμητής 
λύσης στο πρόβλημα. Για το λόγο αυτό η επίδοση του μαθητή Δ, δεν επηρεάζεται και παραμένει 
πολύ καλή.

Έτσι λοιπόν συμπεραίνεται ότι όλοι οι προαναφερθείς παράγοντες επηρεάζουν στη λήψη και 
στη διαμόρφωση των αποφάσεων στα μαθηματικά. Συμπερασματικά, οι ρόλοι, οι πολιτισμικές και 
κοινωνικές καταβολές τους, τα διαφορετικά στοιχεία της προσωπικότητας τους, δικαιώνουν τα είδη 
των συμπεριφορών που εμφανίστηκαν. Ενώ με την βοήθεια των νορμών ερμηνεύτηκαν και 
εντοπίστηκαν αρνητικές στάσεις, συναισθήματα αλλά και αντίστοιχες επιδόσεις. Οι εκπαιδευτικοί 
πλέον έχουν νέα εργαλεία στην εργαλειοθήκη της ανατροφοδότησης τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κρίνεται αναγκαία η πρόταση για περαιτέρω διερεύνηση για την 
ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν στη διαμόρφωση και στη λήψη των αποφάσεων στη 
διδακτική διαδικασία του μαθήματος των μαθηματικών κατά την επίλυση προβλήματος. Σε ένα 
τέτοιο εγχείρημα, πλατφόρμα ερευνητικής μελέτης μπορούν να δώσουν οι κοινωνικομαθηματικές 
νόρμες που αναπτύσσονται όπου η ανανέωσή τους ή και ακόμα αντικατάστασή τους θα μπορέσουν 
να συμβάλλουν με τη βοήθεια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, στη βελτίωση των στάσεων, 
αντιλήψεων, συναισθημάτων και επιδόσεων των μαθητών στα μαθηματικά.
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«Ψηφιακές εκπαιδευτικές πρακτικές μουσείων τέχνης και ο ρόλος τους στην επικοινωνία 
μαθητών με την τέχνη: Το παράδειγμα των ιστοεξερευνήσεων της Tate».

Ευαγγελία Τασούλα
etasoula@gmail.com

Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις βασικές επιδράσεις ψηφιακών 

εκπαιδευτικών πρακτικών μουσείων τέχνης σε μαθητές Λυκείου αναφορικά με την πολιτιστική 
τους καλλιέργεια, καθώς και τη γενικότερη συμβολή των εν λόγω πρακτικών στην επικοινωνία 
μαθητών με την τέχνη στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Στη θεωρητική προσέγγιση εξετάζεται η επικοινωνία των μαθητών με την τέχνη στο επίσημο 
εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ στην πρακτική προσέγγιση μελετάμε και εφαρμόζουμε καινοτόμες 
ψηφιακές εφαρμογές (ιστοεξερευνήσεις) του Βρετανικού Πολιτιστικού Οργανισμού “Tate”, σε 
μαθητές της Γ΄ Λυκείου (Επαγγελματική Εκπαίδευση).

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των ιστοεξερευνήσεων, συνδυάζει 
τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές μεθόδους. Ειδικότερα, χρησιμοποιείται η παρατήρηση που 
συνιστά μια ποιοτική μέθοδο ανάλυσης, καθώς και το ερωτηματολόγιο το οποίο στην προκειμένη 
περίπτωση ενέχει κυρίως ποσοτικό χαρακτήρα.

Η εργασία μας τελειώνει με την καταγραφή των συμπερασμάτων στα οποία αποτυπώνονται 
οι πολιτισμικές διαστάσεις καινοτόμων ψηφιακών πρακτικών που υιοθετούνται από μουσεία 
τέχνης, καθώς και ο σημαντικός αντισταθμιστικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν στην 
περιθωριοποίηση της τέχνης που παρατηρείται στο χώρο της εκπαίδευσης.

Λέξεις κλειδιά: τέχνη, σχολείο, ιστοεξερευνήσεις, μουσείο τέχνης.

1 Εισαγωγή
Η τέχνη ως μέσο έκφρασης προωθεί την προσωπική ανάπτυξη και την ευαισθητοποίηση της 

ανθρώπινης ψυχής. Δίνει την ευκαιρία στα άτομα, ιδιαίτερα στους νέους, να τονώσουν την 
αυτοπεποίθησή τους και να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους. Παρόλη όμως την αδιαμφισβήτητη 
αξία της τέχνης, η τυπική εκπαίδευση ελάχιστα συμβάλλει στη συνειδητοποίηση της 
αναγκαιότητας της και στην καλλιέργεια των καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων.

Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης, την οποία προσφέρουν τα 
μουσεία και εν γένει οι πολιτιστικοί οργανισμοί, εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια εκπαιδευτικά 
προγράμματα με τη χρήση ψηφιακών μέσων που μπορούν να δώσουν στους μαθητές περισσότερη 
ελευθερία και δυνατότητες να εξερευνήσουν, να πειραματιστούν, να προσεγγίσουν έννοιες και 
αντικείμενα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι επιτρέπει το σχολικό πρόγραμμα.

Στην παρούσα εργασία σκοπεύουμε να διερευνήσουμε τις εκπαιδευτικές δυνατότητες 
καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών μουσείων τέχνης αναφορικά με την επαφή μαθητών της 
Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα σύγχρονα μουσεία τέχνης, καθώς και τη 
γενικότερη συμβολή τους στην επικοινωνία μαθητών με την τέχνη στην συγκεκριμένη 
εκπαιδευτική βαθμίδα, όπου συνήθως παρατηρείται το πρόβλημα της υποβάθμισης του ρόλου της 
τέχνης και οι νέοι εμφανίζονται γενικά απρόθυμοι να ασχοληθούν με δραστηριότητες που αφορούν 
στον πολιτισμό. 

Για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων και την πληρέστερη προσέγγιση του θέματος η 
παρούσα εργασία κινείται σε δυο άξονες. Ο πρώτος έχει θεωρητικό χαρακτήρα, ενώ ο δεύτερος 
συνίσταται σε πρακτικές εφαρμογές μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, 
αρχικά παρουσιάζεται η θέση της τέχνης στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση
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αναφορικά με την επαφή, εξοικείωση και ενασχόληση των μαθητών με πολιτιστικές 
δραστηριότητες, είτε στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, είτε στο πλαίσιο 
αυτόνομων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ στη συνέχεια, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε την 
εκπαιδευτική και επικοινωνιακή διάσταση του ρόλου του σύγχρονου μουσείου.

Στο πρακτικό μέρος της εργασίας, επιλέξαμε να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες ψηφιακές 
εκπαιδευτικές πρακτικές που αφορούν πέντε (5) ιστοεξερευνήσεις (webquests) του Βρετανικού 
Πολιτιστικού Οργανισμού «Tate» στους μαθητές της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου, ενώ 
επιχειρείται η αξιολόγηση αυτών και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ως προς την παρατήρηση 
των μαθητών, καθώς και ως προς τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο. 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα όπως  προέκυψαν από την 
αξιολόγηση των ιστοεξερευνήσεων, τα οποία αποτυπώνουν το βαθμό συμβολής των εκπαιδευτικών 
ψηφιακών εφαρμογών στην επικοινωνιακή διάσταση του πολιτισμού σε ό,τι αφορά το χώρο της 
Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

2 Μεθοδολογικό σημείωμα
Η μεθοδολογία που επιλέξαμε στηρίζεται, καταρχήν, σε στοιχεία που προέκυψαν από

βιβλιογραφική έρευνα, ενώ κατά την εκπόνηση του δεύτερου μέρους της εργασίας συνδυάσαμε 
τόσο στοιχεία που προέρχονται από άρθρα στο διαδίκτυο όσο και από δεδομένα που συλλέξαμε 
ερευνητικά.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, η θεωρητική πραγμάτευση του θέματος βασίζεται στη μελέτη
ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ενώ, ειδικότερα, για την εμπεριστατωμένη 
προσέγγιση του τυπικού αναλυτικού προγράμματος σπουδών και των αυτόνομων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, στηριχθήκαμε στη διερεύνηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που τα 
καλύπτει, καθώς και στη μελέτη της καταγεγραμμένης στην παιδαγωγική βιβλιογραφία εμπειρίας 
των εκπαιδευτικών που τα υλοποιούν. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας επιχειρείται η αξιολόγηση των ιστοεξερευνήσεων της «Tate»
και η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, συνδυάζει τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές μεθόδους.
Καθώς βασικός μας στόχος είναι να διερευνήσουμε τις βασικές επιδράσεις των ψηφιακών 
πρακτικών στους μαθητές αναφορικά με την πολιτιστική τους καλλιέργεια είναι απαραίτητη η 
χρήση μίας τουλάχιστον ποιοτικής μεθόδου, όπως είναι η παρατήρηση που καταγράφει ανθρώπινες 
συμπεριφορές, ενώ παράλληλα αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο για συλλογή δεδομένων μέσα 
στους σχολικούς χώρους (Robson C., 2002).

Η παρατήρηση πραγματοποιείται κατά την διάρκεια εφαρμογής των ιστοεξερευνήσεων από 
την γράφουσα (ως εκπαιδευτικός της τάξης) στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου (ειδικότητα 
βρεφονηπιοκόμων) του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου Ρόδου, οι οποίοι ανέρχονται στο συνολικό 
αριθμό των τριάντα (30) ατόμων. Η παρατήρηση στην προκειμένη περίπτωση έχει τη μορφή 
συχνής καταγραφής με τη βοήθεια πρόχειρου σημειωματάριου και εστιάζει στην καταγραφή 
επικοινωνιακών μηνυμάτων, των οποίων οι κώδικες με τους οποίους εκφέρονται δύνανται να 
αναφέρονται είτε σε λεκτικά συστήματα σημείων είτε σε εξωλεκτικά (Ψύλλα Μ., 2004). 
Ειδικότερα, παρατηρούνται οι αντιδράσεις των μαθητών κατά την διάρκεια της ενασχόλησής τους 
με τα εκπαιδευτικά σενάρια.

Όπως προαναφέρθηκε, για την πληρέστερη προσέγγιση του θέματος χρησιμοποιείται και 
ποσοτική μέθοδος έρευνας, καθώς οι συγκεκριμένες ψηφιακές εφαρμογές αξιολογούνται μέσω 
ερωτηματολογίου που συντάξαμε και απαντάται από τους μαθητές που τις «δούλεψαν». Υπάρχει η 
άποψη που υποστηρίζει ότι οι δύο μέθοδοι (ποιοτική – ποσοτική) αποτελούν διαφορετικές αλλά 
συμπληρωματικές προσεγγίσεις κοινωνικής έρευνας (Μακράκης Β., 2004).

Το ερωτηματολόγιο, που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία, διανέμεται στο δείγμα 
των τριάντα (30) μαθητών περίπου τρείς μήνες μετά την εφαρμογή των ιστοεξερευνήσεων, είναι 
κλειστού τύπου και ανώνυμο. Οι κλειστές ερωτήσεις, που αποτελούν τη βασική και 
χαρακτηριστική μορφή ερωτήσεων του τυποποιημένου ερωτηματολογίου, επιβάλλουν 
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αναφορικά με την επαφή, εξοικείωση και ενασχόληση των μαθητών με πολιτιστικές 
δραστηριότητες, είτε στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, είτε στο πλαίσιο 
αυτόνομων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ στη συνέχεια, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε την 
εκπαιδευτική και επικοινωνιακή διάσταση του ρόλου του σύγχρονου μουσείου.

Στο πρακτικό μέρος της εργασίας, επιλέξαμε να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες ψηφιακές 
εκπαιδευτικές πρακτικές που αφορούν πέντε (5) ιστοεξερευνήσεις (webquests) του Βρετανικού 
Πολιτιστικού Οργανισμού «Tate» στους μαθητές της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου, ενώ 
επιχειρείται η αξιολόγηση αυτών και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ως προς την παρατήρηση 
των μαθητών, καθώς και ως προς τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο. 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα όπως  προέκυψαν από την 
αξιολόγηση των ιστοεξερευνήσεων, τα οποία αποτυπώνουν το βαθμό συμβολής των εκπαιδευτικών 
ψηφιακών εφαρμογών στην επικοινωνιακή διάσταση του πολιτισμού σε ό,τι αφορά το χώρο της 
Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

2 Μεθοδολογικό σημείωμα
Η μεθοδολογία που επιλέξαμε στηρίζεται, καταρχήν, σε στοιχεία που προέκυψαν από

βιβλιογραφική έρευνα, ενώ κατά την εκπόνηση του δεύτερου μέρους της εργασίας συνδυάσαμε 
τόσο στοιχεία που προέρχονται από άρθρα στο διαδίκτυο όσο και από δεδομένα που συλλέξαμε 
ερευνητικά.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, η θεωρητική πραγμάτευση του θέματος βασίζεται στη μελέτη
ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας ενώ, ειδικότερα, για την εμπεριστατωμένη 
προσέγγιση του τυπικού αναλυτικού προγράμματος σπουδών και των αυτόνομων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, στηριχθήκαμε στη διερεύνηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που τα 
καλύπτει, καθώς και στη μελέτη της καταγεγραμμένης στην παιδαγωγική βιβλιογραφία εμπειρίας 
των εκπαιδευτικών που τα υλοποιούν. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας επιχειρείται η αξιολόγηση των ιστοεξερευνήσεων της «Tate»
και η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, συνδυάζει τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές μεθόδους.
Καθώς βασικός μας στόχος είναι να διερευνήσουμε τις βασικές επιδράσεις των ψηφιακών 
πρακτικών στους μαθητές αναφορικά με την πολιτιστική τους καλλιέργεια είναι απαραίτητη η 
χρήση μίας τουλάχιστον ποιοτικής μεθόδου, όπως είναι η παρατήρηση που καταγράφει ανθρώπινες 
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Η παρατήρηση πραγματοποιείται κατά την διάρκεια εφαρμογής των ιστοεξερευνήσεων από 
την γράφουσα (ως εκπαιδευτικός της τάξης) στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου (ειδικότητα 
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Το ερωτηματολόγιο, που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία, διανέμεται στο δείγμα 
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γονέων, για τους οποίους έχει καταστεί επιβεβλημένη η γρήγορη ένταξη στην αγορά εργασίας 
(Παπαλεωνίδα Π., Μπεχράκης Θ., 2007).

Κάτι τέτοιο έχει σαν συνέπεια το πρόγραμμα σπουδών και οι μέθοδοι διδασκαλίας και 
μάθησης που εφαρμόζονται να βρίσκονται σε απόλυτη συμβατότητα και συνέπεια με το 
συγκεκριμένο επαγγελματικό πλαίσιο. Τα μαθήματα του Ωρολογίου Προγράμματος και το 
περιεχόμενο σπουδών επιλέγονται με κριτήριο να υπηρετούν το συγκεκριμένο προφίλ του 
αποφοίτου με αποτέλεσμα τα μαθήματα καλλιτεχνικού περιεχομένου να υποβαθμίζονται και να 
παραγνωρίζεται η εκπολιτιστική και μορφωτική συμβολή τους. 
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Τα τελευταία χρόνια έχουν ενταχθεί στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάποια 
καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν προαιρετικό χαρακτήρα και υλοποιούνται 
εκτός του τυπικού σχολικού ωραρίου. Η τέχνη και ο πολιτισμός κατέχουν σημαντική θέση στη 
θεματολογία των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δράσεων, των οποίων η εφαρμογή μπορεί να 
προσφέρει αρκετές ευκαιρίες στους μαθητές για δημιουργική ενασχόληση με πολιτιστικές 
δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν, κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούμε στη συνέχεια στα εν λόγω 
προγράμματα αναφορικά με την συμβολή τους στην πολιτισμική εκπαίδευση.      

3.2 Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα 
Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα είναι καινοτόμες δράσεις που προσφέρουν μια 

διαφορετική προσέγγιση της γνώσης και έχουν προαιρετικό χαρακτήρα. Ως εκπαιδευτική 
καινοτομία αποβλέπει στο να αλλάξουν βασικές συνιστώσες του σχολικού συστήματος όπως είναι 
η ομοιομορφία, ο συγκεντρωτισμός, η ιεραρχικότητα καθώς και οτιδήποτε αναπαράγεται σε 
γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο από το παραδοσιακό σχολείο. Με τον τρόπο αυτό είναι πιθανόν 
μακροπρόθεσμα μαζί με παρόμοιες προσπάθειες να προετοιμάσει το έδαφος για μια εσωτερική, 
ευρύτερης έκτασης μεταρρύθμιση. (Ματσαγγούρας Η., 2002).

Τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια στα σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποτελούν την πολιτική του Υπουργείου 
Παιδείας ως φυσικό επακόλουθο των αναγκών της σύγχρονης εποχής σε μια προσπάθεια το 
ελληνικό σχολείο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες παιδαγωγικο-διδακτικές και πολιτισμικές 
απαιτήσεις καθώς και στις κοινωνικο-οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις (Σπυροπούλου Δ., 
Βαβουράκη Α., Κούτρα Χ., Λουκά Ε., Μπούρας Σ., 2007). Οι συγκεκριμένες σχολικές δράσεις δεν 
εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών αλλά πραγματοποιούνται με την πρωτοβουλία 
εκπαιδευτικών και μαθητών εκτός του τυπικού σχολικού ωραρίου.

Μια από τις κατηγορίες καινοτόμων προγραμμάτων αποτελούν τα διεπιστημονικά 
προγράμματα, όπως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, τα Πολιτιστικά Θέματα, οι 
Πανελλήνιοι Καλλιτεχνικοί Μαθητικοί Αγώνες, καθώς και η Αγωγή Σταδιοδρομίας. 

Οι βασικοί στόχοι των καινοτόμων προγραμμάτων στοχεύουν αφενός στην αλλαγή των 
διαδικασιών μάθησης, ώστε από απομνημονευτική και ατομική να γίνει διερευνητική-
ομαδοσυνεργατική και να προσεγγίσει τη γνώση ολιστικά, αφετέρου στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και στην καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών (C.I.D.R.E.E., 1999). 

3.3 Εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων τέχνης
Τα τελευταία χρόνια στα μουσεία τέχνης υλοποιούνται ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, 
ενώ σε αρκετά επιχειρείται μια προσπάθεια σύνδεσης τους με το περιεχόμενο σχολικών 
προγραμμάτων. Παρόλα τα θετικά στοιχεία μιας τέτοιας προσπάθειας, κάποιες φορές αρκετοί
εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολία στην περίπτωση που επιχειρούν προσεγγίσεις διδακτικών 
αντικειμένων μέσα από την ανάλυση έργων τέχνης.  Η δυσκολία αυτή εντοπίζεται στην έλλειψη 
των απαραίτητων γνώσεων για τα σύμβολα που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες και στην
συνακόλουθη αδυναμία των εκπαιδευτικών και των μαθητών να επικοινωνήσουν με τα έργα τέχνης 
( Δάλκος Γ., 2000).

Όμως, παρόλο αυτά, θα μπορούσαμε ίσως να θεωρήσουμε τις επισκέψεις στα μουσεία τέχνης 
τουλάχιστον ως δυνατή εναλλακτική λύση για μια διαφορετική προσέγγιση του περιεχομένου των 
σχολικών μαθημάτων. Υπάρχει η άποψη ότι τα έργα τέχνης αποτελούν αδιάσειστα τεκμήρια 
πολιτισμικών τάσεων, αντιλήψεων μιας δεδομένης εποχής για τον άνθρωπο και τον κόσμο, πολύ 
πιο κατατοπιστικά από τις αφηγήσεις που περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια (Δάλκος Γ., 2000). 
Υποστηρίζεται μάλιστα, ό,τι κανένα άλλο είδος μνημείου ή λειψάνου ή κειμένου του παρελθόντος 
δεν προσφέρει τόσες άμεσες μαρτυρίες για την ανθρώπινη ζωή στις διάφορες εποχές ( Berger J., 
1993).
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δεν προσφέρει τόσες άμεσες μαρτυρίες για την ανθρώπινη ζωή στις διάφορες εποχές ( Berger J., 
1993).

Ιδιαίτερα στις μέρες μας, με την μεγάλη έμφαση που δίνεται στον μορφωτικό ρόλο των 
μουσείων, το ενδιαφέρον των ειδικών εστιάζεται στο παιδί και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η 
εξοικείωσή του με τα έργα τέχνης (Γεωργιάδου-Κούντουρα Ε., 1985). Η μελέτη των έργων τέχνης 
μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να κάνει πιο εύκολη την προσέγγιση των εικαστικών 
έργων από τους μαθητές και κατά επέκταση αποτελεσματικότερη την επικοινωνία τους με τον 
χώρο της τέχνης. Με την εξέταση αλλά και με την παραγωγή έργων τέχνης οι μαθητές βιώνουν το 
πνεύμα μιας εποχής με έναν δικό τους προσωπικό, μοναδικό τρόπο ( Δάλκος Γ., 2000).

Επιπροσθέτως, η εισαγωγή των μαθητών στη θεωρία της τέχνης και η αποκωδικοποίηση των 
συμβόλων της αποτελούν άριστα μέσα για την κατανόηση και την ερμηνεία της εικόνας με τις 
διάφορες μορφές της στην σημερινή εποχή και κατ’ επέκταση για την κατανόηση γενικότερα της 
ζωής, όπως μας επιβάλλεται σήμερα με την κυριαρχία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των 
συστημάτων της πληροφορικής. Όπως γίνεται αντιληπτό, είναι αναγκαίο να συνειδητοποιηθεί η 
διάχυση της τέχνης στα επιμέρους μαθήματα και να επιχειρείται όσο είναι δυνατόν η αξιοποίησή 
της ( Δάλκος Γ., 2000).

3.4 Ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές στο χώρο των μουσείων τέχνης: επικοινωνία 
μαθητών με τις νέες τεχνολογίες

Βασικός στόχος του στρατηγικού σχεδιασμού ενός σύγχρονου μουσείου είναι να γίνει πιο 
προσιτό και ανοιχτό στην κοινωνία, κάτι που αναπόφευκτα το οδηγεί στην αναζήτηση και αποδοχή 
νέων επικοινωνιακών πρακτικών. Η τεχνολογική ανάπτυξη έρχεται να προσθέσει στον τομέα 
δράσης του πολιτισμού μια νέα διάσταση, αναπόφευκτη στη σημερινή κοινωνία, διευρύνοντας τις 
εφαρμογές του πολιτισμού ( Ψύλλα Μ., 1992). 

Πιο συγκεκριμένα, αρκετά μουσεία πλέον διαθέτουν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο μέσα από τις 
οποίες προσπαθούν να επικοινωνήσουν με ένα ευρύ κοινό και να παρουσιάσουν στοιχεία της 
ταυτότητας και των δραστηριοτήτων τους. Οι τεράστιες δυνατότητες εφαρμογών που προσφέρουν 
οι νέες τεχνολογίες στο διαδίκτυο βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στο χώρο του πολιτισμού για τη 
χάραξη και το σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρατηγικής (Σηφάκης Γ., Σηφάκη 
Ε.).

Στη σημερινή μεταβατική εποχή το μουσείο τέχνης, χώρος εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, 
διαφοροποιεί την παραδοσιακή του ταυτότητα και αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών προκειμένου να διευρύνει το κοινό του και να εμπλουτίσει την μουσειακή εμπειρία 
παρέχοντας πλούσιο, ελκυστικό και διαδραστικό περιβάλλον μάθησης (Μανώλη Β., 2010).

Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα δελεαστικό μέσο προσέλκυσης των νέων 
για χώρους, όπως τα μουσεία τέχνης, οι οποίοι φαντάζουν στα μάτια τους απόμακροι, βαρετοί, 
μακριά από τα ενδιαφέροντά τους. Μπορεί να αποτελέσει ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό εργαλείο, το 
οποίο να κάνει τη μάθηση διασκεδαστική, ενθαρρύνοντας την ενεργή συμμετοχή και στηρίζοντας 
διαφορετικά είδη εξερεύνησης (Οικονόμου Μ., 2003).

Στην Ελλάδα μέχρι τώρα υπάρχουν πολύ λίγα μουσεία τέχνης τα οποία διαθέτουν δυναμική 
παρουσία στο διαδίκτυο με πλούσιο υλικό για εκπαιδευτικούς και ελεύθερους επισκέπτες, όπως 
διαδραστικά εκθέματα, εικονική πραγματικότητα, κλπ. (Μανώλη Β., 2010). Η αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών για την προσέλκυση κυρίως του 
νεανικού κοινού από τα ελληνικά μουσεία αποτελεί μια διαδικασία σε εξέλιξη με εξαίρεση 
κάποιους ιδιωτικούς πολιτισμικούς χώρους ή νέα μουσεία, εν αντιθέσει με αρκετά μουσεία τέχνης 
του εξωτερικού που έχουν να παρουσιάσουν αξιόλογα δείγματα αξιοποίησης πρωτοποριακού 
ψηφιακού υλικού κατάλληλα σχεδιασμένου για την σχολική κοινότητα.

4 Πρακτικό μέρος

4.1 Εφαρμογή των μαθησιακών δραστηριοτήτων (ιστοεξερευνήσεων) 
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Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, στο πρακτικό μέρος της εργασίας μας επιλέξαμε 
να εφαρμόσουμε πέντε (5) συγκεκριμένες ιστοεξερευνήσεις του πολιτιστικού οργανισμού Tate σε 
μαθητές της Γ΄ Λυκείου του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου Ρόδου, με βασικά κριτήρια επιλογής την 
καταλληλότητά τους για την συγκεκριμένη ηλικιακή βαθμίδα, καθώς και την συνάφεια του 
περιεχόμενού τους με πολιτιστικά θέματα. Η εφαρμογή των ιστοεξερευνήσεων λαμβάνει χώρα στα 
εργαστήρια πληροφορικής του 2ου Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου Ρόδου σε συνολικό διάστημα 
12 διδακτικών ωρών, ενώ ειδικότερα, η απαιτούμενη χρονική διάρκεια για κάθε ιστοεξερεύνηση 
έχει ως εξής: α) «Updating Cubism»: 3 ώρες, β) «Art as Protest»: 2 ώρες, γ) «Pop-art Portraits»: 3 
ώρες, δ) «Inspired by Nature»: 2 ώρες, ε) «Caught on Camera»: 2 ώρες. 

Οι ιστοεξερευνήσεις αφορούν σενάρια μαθήματος με καθοδηγούμενη αναζήτηση 
πληροφοριών στο διαδίκτυο με σκοπό την επίλυση αληθοφανούς προβλήματος. Όλες οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τη δομή των ιστοεξερευνήσεων, καθώς και οι 
εικόνες που παρατίθενται στη συνέχεια αντλήθηκαν από τους σχετικούς ιστότοπους. 

Εικόνα 1: Ιστοεξερεύνηση “Updating Cubism”

               Εικόνα 2: Ιστοεξερεύνηση “Inspired by Nature”
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 4.2 Αποτελέσματα ως προς την παρατήρηση των μαθητών  
Η παρατήρηση που, όπως αναφέρθηκε στο μεθοδολογικό σημείωμα, συνιστά μια ποιοτική 

μέθοδο ανάλυσης, πραγματοποιείται κατά την διάρκεια εφαρμογής των ιστοεξερευνήσεων από την 
γράφουσα στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, ενώ έχει τη μορφή συχνής καταγραφής με τη βοήθεια 
πρόχειρου σημειωματάριου και σχετίζεται με τις αντιδράσεις των μαθητών κατά την διάρκεια της 
ενασχόλησής τους με τα εκπαιδευτικά σενάρια σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα σημεία. Ειδικότερα,
σχετίζεται με τη μη λεκτική συμπεριφορά (χειρονομίες, μορφασμούς) των μαθητών κατά την 
διάρκεια της εφαρμογής των ιστοεξερευνήσεων, τους διαλόγους τους, την προθυμία τους να 
φέρουν εις πέρας τις διάφορες αποστολές, την τακτική που ακολουθούνε προκειμένου να 
υλοποιήσουν μια καλλιτεχνική δραστηριότητα, καθώς και τις αντιδράσεις τους σε περίπτωση 
αποτυχημένης προσπάθειας. 

Η εν γένει συμπεριφορά των μαθητών κατά την διάρκεια εφαρμογής των ιστοεξερευνήσεων 
ήταν αρκετά θετική. Οι φράσεις των διαλόγων των μαθητών έδειχναν πως εργάζονταν με καλή 
διάθεση και θέληση πάνω στο αντικείμενο της κάθε ιστοεξερεύνησης. Σχετικά με την προθυμία 
των μαθητών για επιτυχή ολοκλήρωση των βημάτων της ιστοεξερεύνησης, μπορούμε να πούμε ότι 
υπήρξε σε αρκετά μεγάλο βαθμό, καθώς αναζητούσαν με ενδιαφέρον πρόσθετες πληροφορίες για 
χώρους τέχνης και των συλλογών τους ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο υλικό που θα τους 
βοηθούσε να εκπληρώσουν με επιτυχία τις διάφορες αποστολές. Ακόμη και στις περιπτώσεις που 
είχαν αμφιβολίες για την έκβαση του αποτελέσματος ή αντιμετώπιζαν δυσκολίες στα διάφορα 
βήματα, έδειχναν επιμονή και υπομονή και προσπαθούσαν για την επιτυχή επίτευξη των στόχων.

Το στάδιο της σύνθεσης και της δημιουργίας έργων από τους ίδιους τους μαθητές, όταν 
απαιτούνταν από το σενάριο της ιστοεξερεύνησης, αποτελούσε την αγαπημένη τους δραστηριότητα 
και συχνά ανυπομονούσαν να φτάσουν σε αυτό.

Τέλος, αναφορικά με τις αντιδράσεις των μαθητών σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των 
εικαστικών δημιουργιών ή αποτυχημένης προσπάθειας, ήταν περισσότερο ουδέτερες (ούτε θετικές 
ούτε αρνητικές) ενώ συνοδεύονταν σχεδόν πάντα από επανάληψη της προσπάθειας.

4.3 Επεξεργασία ερωτηματολογίων: Αποτελέσματα ως προς τις απαντήσεις των μαθητών
Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στο δείγμα των τριάντα (30) μαθητών περίπου τρείς μήνες 

μετά την εφαρμογή των ιστοεξερευνήσεων και αποτελείται από είκοσι (20) ερωτήσεις κλειστού 
τύπου. Για την ποσοτικοποίηση των δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί λογιστικό φύλλο Εxcel
(λογισμικό Microsoft Excel 2007).

Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με το τι καταγράφουν. Ειδικότερα, η 
πρώτη κατηγορία ερωτήσεων (1η-3η) προσπαθεί να καταγράψει την προϋπάρχουσα εμπειρία των 
μαθητών σχετικά με τα μουσεία και τις ψηφιακές πρακτικές τους. Η δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων 
(4η-15η), σχετίζεται με τη συμβολή των ιστοεξερευνήσεων στην επαφή των μαθητών με την τέχνη
και τον πολιτισμό. Στην τρίτη κατηγορία ερωτήσεων (16η-20η) επιχειρείται μια συνολική 
αποτίμηση της πολιτισμικής συμβολής των ιστοεξερευνήσεων.

Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα εξής αποτελέσματα:

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

724

 

 

 

 



725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

726

 

 

 

 

 



727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



Ι.Α.Κ.Ε.  1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

728

 

 

 

5 Συμπεράσματα 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ερευνητικά μας ευρήματα αναφορικά με την συμβολή της εφαρμογής 

καινοτόμων ψηφιακών πρακτικών από τον πολιτιστικό οργανισμό της Tate, θα μπορούσαμε να 
συμπεράνουμε, καταρχήν, ότι οι εν λόγω εφαρμογές αποτελούν ένα θελκτικό μέσο ενασχόλησης με 
την τέχνη για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Παράλληλα, 
μπορούν να επιτελέσουν σε μεγάλο βαθμό αντισταθμιστικό ρόλο στην υποβάθμιση της τέχνης που 
παρατηρείται στο χώρο της εκπαίδευσης, διευρύνοντας τις γνώσεις των μαθητών σε θέματα γενικά 
με τον πολιτισμό και την τέχνη. 

Οι εν λόγω καινοτόμες ψηφιακές πρακτικές μπορούν να διαδραματίσουν έναν θετικό ρόλο με 
το να προσελκύσουν τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με την τέχνη, μέσω ελκυστικών 
διαδραστικών σεναρίων, ενώ δίνοντάς τους πολλές ευκαιρίες για προσωπική έκφραση και 
δημιουργία ενισχύουν την ανάληψη πρωτοβουλιών και προάγουν την αισθητική καλλιέργεια. Από 
την άλλη πλευρά, ο εξ’ αποστάσεως χαρακτήρας των συγκεκριμένων ψηφιακών εφαρμογών 
αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν με ευχάριστο και 
δημιουργικό τρόπο έννοιες της τέχνης και του πολιτισμού, όπως και να «γνωρίσουν» ένα μουσείο 
του εξωτερικού χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε αυτό.
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Επιπρόσθετα, τα σενάρια των ιστοεξερευνήσεων προκαλούν σε ικανοποιητικό βαθμό το 
ενδιαφέρον έφηβων μαθητών να ασχοληθούν με τα εν λόγω μουσεία, ενώ παράλληλα συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση θετικής στάσης από τους μαθητές απέναντι στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής 
επίσκεψης σε αυτά ή γενικότερα σε χώρους πολιτισμού, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικό στοιχείο, καθώς συνήθως οι προαναφερόμενες δραστηριότητες δεν προκαλούν το 
ενδιαφέρον των νέων. 

Από την άλλη πλευρά, όμως, καθώς δεν δημιουργείται η ανάλογη θετική στάση σε αρκετούς 
μαθητές απέναντι στο ενδεχόμενο μελλοντικής ενασχόλησης με ιστοεξερευνήσεις και άλλων 
μουσείων τέχνης, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνουν κάποιες 
βελτιωτικές παρεμβάσεις με έμφαση στο γραφικό περιβάλλον, καθώς συχνά αποτελεί για τους 
μαθητές της εν λόγω εκπαιδευτικής βαθμίδας καθοριστικό παράγοντα ενασχόλησής τους με ένα 
θέμα που δεν τους κινεί το ενδιαφέρον, ή θεωρούν ότι δεν μπορούν να το προσεγγίσουν.

Ο ενθουσιασμός των παιδιών για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν ένα θελκτικό μέσο επαφής 
των μαθητών με τον χώρο της τέχνης. Ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τα εικαστικά ενθουσιάζουν 
τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε τέτοιο βαθμό ώστε να επιθυμούν διακαώς την 
ένταξή τους στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος,.

Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι οι καινοτόμες ψηφιακές 
εφαρμογές μουσείων τέχνης προσφέρουν πλείστες εκπαιδευτικές δυνατότητες αναφορικά με την 
επαφή μαθητών της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα σύγχρονα μουσεία 
τέχνης, και σίγουρα συμβάλλουν θετικά στην επικοινωνία μαθητών με την τέχνη και τον πολιτισμό.

Οι συγκεκριμένες ψηφιακές εφαρμογές θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα άριστο 
παράδειγμα προς μίμηση από ελληνικά μουσεία τέχνης, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν 
ανάλογα μαθησιακά σενάρια για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα οποία θα εφαρμόζονται 
από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές τους στο πλαίσιο σχετικών μαθημάτων όπως η Ιστορία, η 
Αισθητική Αγωγή κλπ. Ένα τέτοιο εγχείρημα δεν θα αποδεικνύονταν ανέφικτο, δεδομένου ότι 
αρκετά από τα μουσεία τέχνης στην Ελλάδα διαθέτουν αξιόλογους ιστότοπους, όπου μπορούν να 
εντάξουν ανάλογες ψηφιακές εφαρμογές.

Επίσης, ανάλογες ιστοεξερευνήσεις μπορούν να δημιουργήσουν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, 
καθώς δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής. Τις ιστοεξερευνήσεις αυτές 
μπορούν να τις εντάξουν στις μεθόδους διδασκαλίας τους, κάνοντάς τες ελκυστικές για τους 
μαθητές και παράλληλα να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για μια αποτελεσματική 
επικοινωνία και επαφή των νέων με τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού.

Εν κατακλείδι, κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό να αναγνωριστεί ο ουσιαστικός ρόλος που 
μπορεί να διαδραματίσει ο πολιτισμός στη συγκεκριμένη ηλικιακή βαθμίδα, καθώς και να 
καλλιεργηθεί η ευρύτερη σχέση του με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τόσο στο σχολικό χώρο, 
όσο και στους πολιτιστικούς οργανισμούς.
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Βασίλειος Ν. Φωτόπουλος
Πτυχιούχος Ελληνικής Φιλολογίας

Περίληψη
Βασικός στόχος της εργασίας αυτής είναι η αποτελεσματική διδασκαλία στη σχολική τάξη, να 
μπορεί, δηλαδή, ο μαθητής να μαθαίνει με το δικό του τρόπο εύκολα και ευχάριστα. Με τον όρο 
διαφοροποιημένη διδασκαλία αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε τη διδασκαλία 
μας για τους μαθητές, οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες. Η 
διαφοροποιημένη διδασκαλία εφαρμόζεται εκ των προτέρων προληπτικά. Πρέπει να αξιολογείται 
συχνά. Είναι συμμετοχική, σχεδιάζεται από τον εκπαιδευτικό και ο μαθητής έχει τη δυνατότητα 
επιλογής. Δεν είναι αυτοσχέδια και τυχαία. Δεν ταυτίζεται με την εξατομικευμένη διδασκαλία. 
Λαμβάνει υπόψη της τη μαθησιακή ετοιμότητα του μαθητή, τα ενδιαφέροντά του και το μαθησιακό 
προφίλ του. Ο εκπαιδευτικός ξεκινά τη διαφοροποίηση από το περιεχόμενο της γνώσης. Η 
διδασκαλία αυτή, ακόμη, διαφοροποιείται στην επεξεργασία που γίνεται από το μαθητή, στο 
διδακτικό περιβάλλον και, τέλος, στον τρόπο που παρουσιάζει ο μαθητής την κατακτημένη γνώση.

Λέξεις κλειδιά: Χαρακτηριστικά, Διαφορές, Μαθητής, Αναλυτικό Πρόγραμμα, Αποτελέσματα.

1 Εισαγωγή
Η διδασκαλία σε κάθε σχολική τάξη οφείλει να είναι εύστοχη. Ο τρόπος διδασκαλίας δεν 

μπορεί να είναι τυχαίος ή συμπτωματικός, ένα προϊόν αυτοσχεδιασμού ή μια έμπνευση της στιγμής. 
Η διδακτική μέθοδος που ακολουθεί σε κάθε μάθημα ο δάσκαλος, παίζει σημαντικό ρόλο στη 

μάθηση των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές διαφορές των μαθητών. Η διαφορετικότητα 
στις τάξεις, η σχολική αποτυχία και το γεγονός ότι μερίδα ανθρώπων, τελικά, δε θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τη γνώση κάνει αναγκαία τη διαφοροποίηση στη διδασκαλία. ΄Ετσι, λοιπόν, 
θεωρούμε σκόπιμο να εξετάσουμε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.

Παιδαγωγοί, δάσκαλοι, γονείς και μαθητές συμφωνούν με την άποψη πως η διδασκαλία 
πρέπει να οργανώνεται, αφού πρώτα ληφθεί υπόψη ο κάθε μαθητής. Η σχολική τάξη, όμως, είναι 
ομοιογενής μόνον ως προς τον παράγοντα ηλικία, αφού τα παιδιά εισάγονται στο σχολείο με βάση 
την ηλικία τους. Ο παράγοντας, όμως, αυτός, δεν εξασφαλίζει ότι όλοι οι μαθητές έχουν το ίδιο 
γνωστικό, νοητικό επίπεδο, τα ίδια ενδιαφέροντα, το ίδιο κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο, τις ίδιες 
προσλαμβάνουσες ή τις ίδιες μαθησιακές ανάγκες. ΄Αρα, η διαφορετικότητα των μαθητών είναι το 
κέντρο της διδασκαλίας.

Διαφοροποίηση είναι η αλλαγή της μαθησιακής διδασκαλίας με ρουτίνες διδασκαλίας, που 
ανταποκρίνονται στο εύρος των διαφορών ως προς την ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το 
μαθησιακό στυλ των μαθητών (Παντελιάδου, Σ., Αντωνίου Φ., 2008).

Όταν αναφερόμαστε στη διαφοροποιημένη διδασκαλία εννοούμε τον τρόπο, με τον οποίο θα 
σχεδιάσουμε την πορεία της διδασκαλίας μας για παιδιά που παρουσιάζουν διαφορετικές 
μαθησιακές ανάγκες, δηλαδή, είναι η μέθοδος διδασκαλίας που ανταποκρίνεται στη 
διαφορετικότητα του μαθητή.

Παλαιότερα, αλλά και σε αρκετά σύγχρονα σχολεία, οι μαθητές  όλοι εργάζονται με τα ίδια 
υλικά (βιβλία, εποπτικά μέσα κ.ά.), με την ίδια προσέγγιση από τον εκπαιδευτικό  ή το εγχειρίδιο 
που τους προσφέρεται.  Ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, διδάσκει με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές 
του, χρησιμοποιεί τις ίδιες στρατηγικές, τα ίδια παραδείγματα, έχει τον ίδιο σχεδιασμό.

Αν το σκεφτούμε καλύτερα, μας φαίνεται πολύ δύσκολο στην ίδια τάξη να εφαρμόσουμε για 
κάθε παιδί, ανάλογα με τις ανάγκες του, διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας. Ακούγεται σωστό, 
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απαραίτητο αλλά όχι εφαρμόσιμο. Πώς θα μπορέσουμε, λοιπόν, να σχεδιάσουμε μια τέτοια 
διδασκαλία; Σε ποια πλαίσια πρέπει να κινηθούμε;

Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δυο παράγοντες∙ από τη μια το μαθητή και από την άλλη το 
αναλυτικό πρόγραμμα. Για το μαθητή πρέπει να γνωρίσουμε το γνωστικό του επίπεδο και τα 
ενδιαφέροντά του, πάνω στα οποία θα χτίσουμε και θα στηρίξουμε την προσφερόμενη γνώση. 
Πρέπει, επίσης, να στηριχτούμε στο περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος και στις 
διαδικασίες που αυτό προτείνει, που είναι οι τυπικές παράμετροί της και που αποτελούν τη 
διατύπωση των χαρακτηριστικών της διδακτικής πρότασης.

Εδώ, στη μορφή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας 
κάποιες έρευνες που έδειξαν τρόπους, με τους οποίους μπορούν να μάθουν τα παιδιά. Εύλογα 
λέγεται πως «Όλα τα παιδιά γεννιούνται με έμφαση την ανάγκη να μάθουν. Όλα τα παιδιά μπορούν 
να μάθουν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο το καθένα». ΄Ετσι, αξιολογούμε τις προδιαθέσεις, τα 
ταλέντα, τα ενδιαφέροντα, την αντιληπτική ικανότητα και το περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικός, 
επομένως, πρέπει να έχει ποικιλία στη διδασκαλία του, να έχει τέτοια τεχνική κάθε φορά, που να 
μπορεί ευέλικτα να τροποποιεί το περιεχόμενό της και να το επεξεργάζεται για κάθε μαθητή 
ξεχωριστά.

Στη διαφοροποιημένη διδασκαλία ο μαθητής συμμετέχει ενεργά και ο εκπαιδευτικός 
παρεμβαίνει όταν υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το μαθητή 
ή και ανάμεσα στους μαθητές, όταν τα ίδια τα παιδιά το ζητήσουν ή ο εκπαιδευτικός το κρίνει 
απαραίτητο. Καλλιεργούνται εσωτερικά κίνητρα μάθησης στους μαθητές, που ίσως και να 
προϋπήρχαν. Εστιάζεται το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού όχι μόνο στη γνωστική ανάπτυξη του 
μαθητή αλλά και στη συναισθηματική του ανάπτυξη.  Δε θα πρέπει να ξεχνάμε πως αυτοσκοπός 
δεν είναι μόνο η μετάδοση της γνώσης αλλά και η παράλληλη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
μαθητή.

2 Διαφοροποιημένη διδασκαλία

2.1 Χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

• Θα πρέπει να εφαρμόζεται όχι αφού έχουμε αποτύχει. Δε θα πρέπει, δηλαδή, να δρα 
διορθωτικά αλλά προληπτικά. Θα είναι ο αρχικός μας σχεδιασμός αυτός, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ του μαθητή.

• Για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία θα πρέπει να έχουμε συχνά στο νου μας να την 
αξιολογούμε. Η συχνή αξιολόγηση την αναπροσαρμόζει, την κινητοποιεί και την κάνει πιο 
ευπροσάρμοστη στις νέες, κάθε φορά, μαθησιακές ανάγκες. ΄Αρα, απαραίτητος είναι ο 
μεγάλος αριθμός πληροφοριών που θα πρέπει να έχουμε, οι πολλές πηγές στις οποίες θα 
ανατρέχουμε κάθε φορά, για κάθε ανάγκη. ΄Ετσι, μόνο, θα διατηρείται το ενδιαφέρον των 
παιδιών άσβεστο, θα στέκει στο γνωστικό επίπεδο που επιθυμούμε και θα έχουμε το τελικό 
προϊόν στο οποίο στοχεύουμε.

• Η ομαδοποίηση, με όλες της τις μορφές, πρέπει να αξιοποιείται κατάλληλα. Κάθε φορά 
επιλέγεται ο τρόπος αυτός που εξυπηρετεί τις ανάγκες του μαθητή και του αναλυτικού 
προγράμματος.

• Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι συμμετοχική. Συμμετέχουν μαθητές και 
εκπαιδευτικός. Το σχεδιασμό και την πορεία της τη φτιάχνει ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με 
τις δραστηριότητες, το υλικό του, το μαθητή και τους στόχους του. Στο τέλος, όμως, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε πως ο μαθητής θα είναι αυτός που θα επιλέξει. Η διαφοροποιημένη 
διδασκαλία δίνει αυτή τη δυνατότητα στο μαθητή, για να εξασφαλίσει το ενδιαφέρον του 
και κατ’ επέκταση την επιτυχία της.
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• Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν είναι στάδιο διδασκαλίας, αλλά είναι μια αυτοτελής και 
ολοκληρωμένη διδασκαλία. Είναι σχεδιασμένη απ’ την αρχή ως τα τέλος της για τη νέα 
γνώση.

• Οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε πολυάριθμες μεθόδους μάθησης, οι οποίες μπορούν να 
εναλλάσσονται κατάλληλα, για να ευνοηθεί η κατάκτηση της νέας γνώσης, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων, η καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων.

• Υπάρχει συντονισμός δραστηριοτήτων με τους σκοπούς της μάθησης. Επιλέγονται  
δραστηριότητες που ενδυναμώνουν δυνατότητες, αναγνωρίζουν αδυναμίες, ώστε να 
διαμορφωθούν παρεμβάσεις έγκαιρα.

• Η διαφοροποιημένη διδασκαλία σέβεται τη γνωστική κατάσταση των μαθητών και 
δημιουργεί κατάλληλο μαθησιακό κλίμα. Οι μαθητές αισθάνονται ασφαλείς, δομούν τη 
μάθησή τους, προσπαθούν να βρουν νόημα σ’ ό,τι διδάσκονται. Υπάρχει κλίμα 
αναγνώρισης και αποδοχής. Καλλιεργούνται τα κίνητρα, η επικοινωνία κα η συμμετοχή.
Αξιοποιούνται οι προηγούμενες γνώσεις.

2.2 Διαφορές της με τις άλλες μορφές διδασκαλίας
Κάποιες φορές κατανοούμε καλύτερα μια έννοια με την εις άτοπον απαγωγή. ΄Ισως μας 

βοηθήσει καλύτερα να κατανοήσουμε αυτή τη μορφή διδασκαλίας αν τη δούμε, δηλαδή, μέσα από 
άλλες, αποκλείοντας κάποια χαρακτηριστικά τους. ΄Αρα:

• Δεν έχει σχέση με την ατομική μορφή διδασκαλίας, όπου οι μαθητές επιδιώκουν, 
ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, να επιτύχουν το σκοπό τους. Δεν ταυτίζεται, επίσης, με 
την εξατομικευμένη διδασκαλία. Μας θυμίζει, όμως, μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, όπου 
υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα διδασκαλίας, που με αυτά δουλεύει ο εκπαιδευτικός, άλλοτε 
ατομικά, άλλοτε ομαδικά και άλλοτε με όλους τους μαθητές μαζί.

• Δε δουλεύουμε με κάποιες ομάδες, που έχουν ομοιογένεια μόνο ως προς την επίδοση των 
μαθητών. Η ομαδοποίηση γίνεται με διάφορα κριτήρια και αλλάζει συχνά. Λαμβάνουμε 
υπόψη μας άλλοτε τα ενδιαφέροντα των παιδιών, άλλοτε την προσφερόμενη γνώση, άλλοτε 
την αντιληπτικότητα, τις κλίσεις των μαθητών κ.ά. Οι ομάδες θα πρέπει να είναι ευέλικτες, 
που θα αλλάζουν και θα αξιοποιούν διάφορα κριτήρια.

• Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δεν έχει σχέση με την ποσότητα της προσφερόμενης 
γνώσης αλλά με την ποιότητα της τροποποιημένης διδασκαλίας. Δε σημαίνει λιγοστεύω την 
ύλη, περιορίζω το βαθμό δυσκολίας, αλλά αλλάζω τον τρόπο που θα την προσφέρω.

• Η διαφοροποιημένη διδασκαλία έχει σαφή όρια, αυστηρή οργάνωση, συγκεκριμένες 
διαδικασίες, συχνή αξιολόγηση, αναπροσαρμογή, συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητή. 
Επομένως, δεν παραπέμπει σε ένα άτακτο μαθησιακό περιβάλλον, αλλά, αντίθετα, υπάρχει 
απόλυτος έλεγχος σε κάθε επίπεδο.

• Ο εκπαιδευτικός προσφέρει διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της νέας γνώσης και 
βοηθάει το μαθητή να συνειδητοποιήσει τους δικούς του ιδιαίτερους τρόπους. Επίσης, 
χρησιμοποιεί τις ιδέες των μαθητών. Ενώ είναι οργανωμένη η διδασκαλία του δεν 
καταστέλλει τον αυθορμητισμό, αλλά τον χρησιμοποιεί.

3 Σχεδιασμός και εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Ο προγραμματισμός για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία αρχίζει με τον καθορισμό του 
σκοπού της ενότητας. Από αυτόν πηγάζουν οι πυρηνικές γνώσεις (έννοιες, πληροφορίες, 
δεξιότητες, στρατηγικές). Μ’ αυτόν τον τρόπο ορίζεται τι θα πρέπει να πάρουν από το μάθημα όλοι 
οι μαθητές.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Στη συνέχεια ιεραρχούνται οι γνώσεις σε βασικές, προαπαιτούμενες και μετασχηματιστικές. 
Εφόσον καθοριστούν οι παραπάνω γνώσεις (πυρηνικές, βασικές, προαπαιτούμενες και 
μετασχηματιστικές) καθορίζονται οι στόχοι της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, οι οποίοι 
καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό στην επιλογή και ιεράρχηση των δραστηριοτήτων και στην οριζόντια 
ανάλυσή τους (Κουτσελίνη, 2006).

Σημαντικό, επίσης, είναι να αναφερθεί πως για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι 
απαραίτητο το υποστηρικτικό υλικό, η δημιουργία του οποίου είναι μια χρονοβόρα και δαπανηρή 
διαδικασία και λείπει από την εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Απαιτείται η χρήση διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού και ένα σύγχρονο διδακτικό 
εγχειρίδιο αναμένεται να προσφέρει, στο επίπεδο των ασκήσεων τουλάχιστον, διαφοροποιημένης 
δυσκολίας, εστίασης, καθοδήγησης και έκφρασης μαθησιακές δραστηριότητες (Ματσαγγούρας, 
2009).

3.1 Μαθητής 
Τα δύο πεδία, γύρω από τα οποία κινείται η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι το πεδίο 

μαθητής και  το πεδίο αναλυτικό πρόγραμμα.
Ως προς το μαθητή, η μορφή αυτή της διδασκαλίας, διαφοροποιείται ανάλογα με:

• Τη μαθησιακή ετοιμότητα του μαθητή: Λέγοντας μαθησιακή ετοιμότητα εννοούμε τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που κατέχει το παιδί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στη 
συγκεκριμένη δεξιότητα-ενότητα. Σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμαστε στις έμφυτες 
ικανότητες που έχει το παιδί. Το παιδί μπορεί να προχωρήσει μέσα από τη βοήθεια που θα 
του προσφερθεί. Ο κατάλληλος σχεδιασμός είναι αυτός που θα το ωθήσει τη στιγμή που δεν 
μπορεί μόνο του. Σ’  αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη αξιολόγησης του 
μαθητή, ώστε να έχουμε ένα πλήρες μαθησιακό προφίλ, για να γίνονται κάθε φορά οι 
κατάλληλες επιλογές στρατηγικών διδασκαλίας.

• Τα ενδιαφέροντα του μαθητή: Είναι γενικά αποδεκτό πως μαθαίνουμε ευκολότερα και 
καλύτερα αυτό που μας ενδιαφέρει. Πώς μπορούμε, λοιπόν, στο σχεδιασμό μας να 
αγνοήσουμε αυτό το γεγονός; Τα ενδιαφέροντα μας πρέπει να γίνονται κίνητρο για τη 
μάθησή μας. Ο δάσκαλος κερδίζει το μαθητή αν σεβαστεί και αξιοποιήσει τα ενδιαφέροντά 
του. Είναι, επίσης, πρόκληση για τον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει και νέα ενδιαφέροντα 
στο μαθητή του. Αν, λοιπόν, στηριχτεί σ’ αυτά θα κερδίσει την ενεργή συμμετοχή του στη 
μαθησιακή διαδικασία. Πόσο σπουδαίο είναι να συνδέσει ο μαθητής το σχολείο με τα 
ενδιαφέροντά του! Θέλουμε όλοι μας, μαθητές και εκπαιδευτικοί, να πάψει το σχολείο να 
αποτελεί περιβάλλον στο οποίο προσφέρεται απλά και μόνο στείρα γνώση. ΄Ετσι, θα 
μπορούν να αξιοποιήσουν ό,τι γνώσεις έχουν μέσα απ’ τα ενδιαφέροντά τους, ενώ θα 
ανατροφοδοτείται το κίνητρό τους για μάθηση. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να κινηθεί σε 
διάφορους τομείς, όπως διαδίκτυο, ομάδες εργασίας, ατομική εργασία, καλλιτεχνικές 
αναζητήσεις κ.ά.

• Το μαθησιακό προφίλ του μαθητή: Κάθε μαθητής μαθαίνει με το δικό του τρόπο, έχει, 
δηλαδή, προσωπικά μαθησιακά χαρακτηριστικά. Εφόσον αυτά αναγνωριστούν στο 
σχεδιασμό της διδασκαλίας, τότε η μάθησή του θα βελτιωθεί. ΄Ερευνες έδειξαν πως από 
όσα διαβάζουμε μαθαίνουμε, τελικά, το  10%, απ’ όσα ακούμε το 20%, απ’ όσα βλέπουμε 
το 30%, απ’ όσα ακούμε και βλέπουμε το 50%, απ’ όσα συζητάμε το 70%, απ’ όσα 
βιώνουμε το 80% και απ’ όσα διδάσκουμε στους άλλους το 95% (Ekwall - Shanker, 1988).
Το μαθησιακό προφίλ καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές. Οι 
προδιαθέσεις, τα ταλέντα, η αντιληπτικότητα και το περιβάλλον είναι παράγοντες που 
επηρεάζουν τη μάθηση. Δεν μπορεί, λοιπόν, να παραβλέψει ο εκπαιδευτικός πως δε 
μαθαίνουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να προτείνει τρόπους στους μαθητές 
και αυτοί να επιλέξουν αυτόν που τους ταιριάζει. Απαραίτητο είναι και θα τονιστεί, για 
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Στη συνέχεια ιεραρχούνται οι γνώσεις σε βασικές, προαπαιτούμενες και μετασχηματιστικές. 
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άλλη μια φορά, πως ο μαθητής πρέπει να έχει την ευχέρεια να επιλέγει δραστηριότητες, 
τεχνικές κ.ά.

• Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του μαθητή, η αυτοεικόνα του αλλά και παράγοντες έξω 
από το σχολείο και την τάξη.

3.2 Αναλυτικό Πρόγραμμα

΄Εχοντας υπόψη το αναλυτικό πρόγραμμα, ο εκπαιδευτικός μελετά το περιεχόμενο της 
γνώσης, την επεξεργασία της από το μαθητή και, τέλος, το τελικό προϊόν, αυτό που έμαθε ο 
μαθητής.

• Η διαφοροποίηση ξεκινά από το περιεχόμενο της γνώσης: Θεωρείται προτιμότερο να 
διαφοροποιείται ο τρόπος πρόσβασης στη γνώση και έπειτα η ίδια η γνώση. 

Η διαφοροποίηση του περιεχομένου μπορεί να γίνει:
o Εννοιοκεντρικά: Στηριζόμαστε στην κατανόηση των εννοιών μέσα από διαφορετικά 

αντικείμενα μελέτης, αλλά που έχουν κοινά στοιχεία.
o Χρησιμοποιώντας κείμενα ή και υλικά εκτός του σχολικού βιβλίου: Το γεγονός ότι όλοι οι 

μαθητές, όλων των σχολείων της χώρας έχουν το ίδιο σχολικό εγχειρίδιο, χωρίς να υπάρχει 
η δυνατότητα επιλογής του από τον εκπαιδευτικό, αποτελεί εμπόδιο στη μάθηση για κάποια
παιδιά. ΄Ετσι, επιλέγονται κείμενα ή και υλικά, που δεν άπτονται των ενδιαφερόντων του 
παιδιού.

o Το περιεχόμενο, επίσης, διαφοροποιείται με την προσωπική ευθύνη που αναλαμβάνει ο 
μαθητής για τη μάθησή του. ΄Ετσι, έχει το χρόνο ο εκπαιδευτικός να ασχοληθεί με τις 
ειδικότερες μαθησιακές ανάγκες του και να κερδίζει χρόνο, ενώ ο μαθητής θα ασχολείται με 
ατομικές εργασίες.

o Άλλος τρόπος στρατηγικής διαφοροποίησης του περιεχομένου είναι οι διαφορετικοί τρόποι 
για να προσεγγίσουμε το υλικό, όπως να οργανώσουμε σημειώσεις, να φτιάξουμε 
σχεδιαγράμματα, να μαγνητοφωνήσουμε θέματα, να βοηθήσουμε άλλους συμμαθητές μας, 
να υπογραμμίσουμε, να σχεδιάσουμε, δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε 
υποστηρικτική τεχνική μας εξυπηρετεί κάθε φορά.

• Διαφοροποιείται η επεξεργασία που γίνεται από το μαθητή, ώστε να κατανοήσει το 
περιεχόμενο της γνώσης. Όπως, ήδη, αναφέρθηκε, στηριζόμαστε στην κατανόηση της έννοιας. 
Αυτός ο στόχος εμπλουτίζεται και αναπροσαρμόζεται συνεχώς, με διάφορους τρόπους από τους 
εκπαιδευτικούς. Η διαφοροποίηση της επεξεργασίας γίνεται με διάφορες τεχνικές, κάποιες από 
αυτές είναι: ημερολόγια μάθησης, ημερολόγια εργασιών, γραφικοί οργανωτές, κύβοι, κέντρα 
μάθησης, κέντρα ενδιαφέροντος, κατασκευή μακέτας, παιχνίδι ρόλων, εργαστηριακή 
δραστηριότητα, κάρτες εργασίας, πίνακες επιλογής και διδασκαλία σε επίπεδα (Παντελιάδου -
Αντωνίου, 2008)

Ας δούμε, σύντομα, μερικές τεχνικές:
o Κύβοι: Τα παιδιά παίζουν με κύβους σαν ζάρια. Κάθε έδρα του κύβου αντιστοιχεί σε ένα 

γνωστικό έργο, π.χ. περιγραφή (περίγραψε), σύγκριση (εξήγησε, βρες το αντίθετο), σύνδεση 
(σχεδίασε, φτιάξε, ανάπτυξε), ανάλυση (συζήτησε, κάνε διάγραμμα), εφαρμογή (πρότεινε, 
ολοκλήρωσε), επιχειρηματολογία (πες τη γνώμη σου) ή άλλες λέξεις κλειδιά. Μπορεί ο 
εκπαιδευτικός να ετοιμάσει 2-3 κύβους με διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας, γνώσεων ή 
τρόπου μάθησης.

o Κάρτες εργασίας: Κάθε κάρτα έχει μια ερώτηση αλλά και τους πιθανούς τρόπους 
απάντησης. Οι μαθητές είναι αυτοί που επιλέγουν τον τρόπο που θα απαντήσουν για να 
δείξουν τι έμαθαν.

o Διδασκαλία σε διαφορετικά επίπεδα: Βασική αρχή είναι ότι όλοι οι μαθητές εργάζονται 
στην ίδια έννοια. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από ορισμένους μαθητές να βρουν τις 
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αιτιακές σχέσεις, από άλλους να βρουν αναλογίες και από άλλους να κάνουν βασικές υποθέσεις.
Επίσης, σπουδαίο σημείο αποτελεί η ορθή χρήση ερωτήσεων. Παραδείγματα: Περίγραψε την 
άποψη. Φτιάξε αναλογία. Ποιος είναι ο στόχος; Τι θα συμβεί; Αναλύστε τις αιτίες και τα 
αποτελέσματα. Κάντε υποθέσεις (Παντελιάδου - Αντωνίου, 2008).

• Διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος: ΄Ολοι μας έχουμε αναμνήσεις από τα μαθητικά μας 
χρόνια, δηλαδή, πώς δείχναμε την κατακτημένη γνώση μόνο με τη διήγηση ή τη γραπτή εξέταση 
με απαντήσεις σε ερωτήσεις δοσμένες από τον εκπαιδευτικό. Υπάρχουν, όμως, και άλλοι τρόποι, 
όπως δραματοποίηση, παρουσίαση μέσα από σκίτσα, κάνοντας λίστα με ερωτήσεις, δίνοντας ρυθμό 
σ’  ένα σύνολο λέξεων, παίζοντας το δημοσιογράφο, κάνοντας πείραμα, εντάσσοντας τη γνώση 
μέσα σε παραμύθι, υποδυόμενοι ρόλους κ.ά. Η φαντασία των παιδιών είναι ατελείωτη και μπορούν 
μόνα τους να προτείνουν τρόπους.

3.3 Ποια διαφοροποιούνται
Το περιεχόμενο: Επειδή το αναλυτικό πρόγραμμα είναι σταθερό και δεδομένο, μπορούμε να 

αλλάξουμε:
• Το χρόνο που προτείνεται για την κάθε ενότητα.
• Τη σειρά που δίνεται η ύλη.
• Να απλοποιήσουμε την ύλη.
• Να δώσουμε συγκεντρωτικά κείμενα ή σχεδιαγράμματα, που να συνοψίζουν τα σπουδαία 

κ.ά.
Στρατηγικές διδασκαλίας: Στοχεύοντας στην επιτυχημένη μάθηση, χρησιμοποιούμε διάφορες 

στρατηγικές διδασκαλίας, όπως:
• Βάζουμε εξαρχής στόχους.
• Υπογραμμίζουμε, συνοψίζουμε, γράφουμε και μαθαίνουμε, σχεδιάζουμε διαγράμματα και 

χάρτες, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο ΠΕ4Α, δηλαδή, προεπισκόπηση, ερωτήσεις, ανάγνωση, 
αναστοχασμός, απαγγελία και ανασκόπηση (Robert E. Slavin, 2007).

• Χρησιμοποιούμε παραδείγματα.
• Χρησιμοποιούμε πληροφορίες, εικόνες, ηχητικά ντοκουμέντα, αρχεία, πίνακες, σταυρόλεξα 

κ.ά.
• Ο εκπαιδευτικός, κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας, εκτός από τη διήγηση μπορεί να 

επικοινωνήσει μέσω της γλώσσας του σώματος, της έκφρασης του προσώπου του, της 
οπτικής επαφής κ.ά. Να αυξήσει ή να χαμηλώσει τον τόνο της φωνής του. Να αλλάξει την 
ποιότητα της φωνής του ή τον τρόπο ομιλίας του. Να αλλάξει σε γραπτά κείμενα το 
γραφικό του χαρακτήρα ή το μέγεθος των γραμμάτων και τη γραμματοσειρά

• Να συνοψίζει στο τέλος τα βασικά σημεία της ενότητας.
• Να δώσει σημειώσεις, περιλήψεις.
• Να δείχνει υπομονή όταν περιμένει απάντηση από μαθητή, να του δίνει, δηλαδή, το χρόνο 

που χρειάζεται.
• Να επαναλαμβάνει αυτό που δεν κατανοήθηκε.
• Να γίνεται συχνή αξιολόγηση και να καταγράφονται τα στοιχεία της για μελλοντική 

ανατροφοδότηση ή για τροποποίηση της διδασκαλίας.
• Να έχουν τη δυνατότητα της επιλογής των δραστηριοτήτων οι μαθητές.

Διδακτικό περιβάλλον: Το διδακτικό περιβάλλον θα πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιον τρόπο, 
ώστε να φροντίσουμε:

• Να μην αποτύχουν οι μαθητές και να φτάσουμε στο στόχο μας.
• Οι ίδιοι οι μαθητές να τροποποιούν τη συμπεριφορά τους.
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• Οι εκπαιδευτικοί να ενισχύουν θετικά την προσπάθεια, για να ολοκληρώνονται οι εργασίες 
που έχουν επιλεγεί και ανατεθεί. Να καλλιεργούν τον ενθουσιασμό και να ενθαρρύνουν 
τους μαθητές.

• Να προκαλείται το ενδιαφέρον, η προσοχή και η διατήρησή τους κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος.

• Να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην παρέμβαση του εκπαιδευτικού και της ελεύθερης 
συμμετοχής των μαθητών.

• Επιδιώκεται η αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς και η ανάπτυξη. Θα πρέπει να μάθουν να 
διαμορφώνουν και να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

• Bήματα για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία (Φιλιππάτου, 2011).
• Προσδιορίζουμε με ακρίβεια τη βασική ιδέα-έννοια που θέλουμε να καταλάβουν οι 

μαθητές.
• Αποφασίζουμε αν έχουν το υπόβαθρο να ανταποκριθούν.
• Αξιολογούμε τους μαθητές ως προς την ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα, το μαθησιακό 

προφίλ.
• Δημιουργούμε μια δραστηριότητα που εστιάζει στη βασική έννοια-ιδέα.
• Προσαρμόζουμε τη δραστηριότητα σε επίπεδα δυσκολίας.
• Ετοιμάζουμε αξιολόγηση για κάθε επίπεδο μάθησης.
•

4 Αποτελέσματα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
Καλλιεργούνται ατομικές δεξιότητες, κλίσεις, ενδιαφέροντα και  ενεργοποιούνται 

λειτουργίες. ΄Ετσι, καλύπτονται κενά μάθησης. ΄Εχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην 
εκπαίδευση όλοι χωρίς αποκλεισμούς. Το σχολείο λειτουργεί δημοκρατικά και αναπτύσσει όλες τις 
ψυχικές, πνευματικές και σωματικές ικανότητες του μαθητή. 

Η διαφοροποίηση είναι αναγκαία στο δημοκρατικό σχολείο. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα 
μάτια στη διαφορετικότητα των ανθρώπων και να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά σαν ένα 
αδιαφοροποίητο σύνολο.

Δίνεται η δυνατότητα να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί το παιδί στον τομέα που είναι ικανό. 
Αυτενεργεί, παίρνει πρωτοβουλίες, νιώθει ευχάριστα. Εξασφαλίζουμε το ενδιαφέρον και την 
προσοχή του. Ανταποκρίνεται, εκφράζει τη γνώμη του, ενεργοποιεί τις πνευματικές του δυνάμεις. 
Προσπαθεί να κατακτήσει τον εξωτερικό κόσμο, οικοδομώντας τον εσωτερικό και να πετύχει 
ισορροπία ανάμεσα σ’ αυτούς τους δυο κόσμους.

Προάγει την καλή επικοινωνία, συνεργασία, δίνει κίνητρα, δημιουργεί κατάλληλο μαθησιακό 
κλίμα και ξεκουράζει την τάξη, αποφεύγοντας τις ανιαρές παραδόσεις.

Δε στηρίζει την απλή μετάδοση γνώσης και αποθήκευσης,  αλλά στηρίζει την ενεργό 
συμμετοχή και ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή.

Δίνει αξία στην προσωπική γνώμη και σέβεται τη γνωστική κατάσταση των μαθητών.

5 Επίλογος
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η διδακτική προσέγγιση, όπου τροποποιείται το 

αναλυτικό πρόγραμμα, οι μέθοδοι διδασκαλίας, οι πηγές, οι μαθησιακές δραστηριότητες και το 
τελικό αποτέλεσμα, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε μαθητή. Η διαφοροποιημένη 
διδασκαλία αντιμετωπίζει τους μαθητές ως βιογραφίες και όχι ως κόπιες της ίδιας εικόνας 
(Κουτσελίνη, 2006).

Η επιλογή της διαφοροποιημένης πορείας διδασκαλίας μπορεί να γίνει από τον εκπαιδευτικό, 
ο οποίος έχει μελετήσει και γνωρίζει το μαθησιακό προφίλ, τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα, τις 
ανάγκες, τις δυνατότητες, ικανότητες και το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών του. Οι μαθητές 
έχουν τη δυνατότητα επιλογής.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Ο δάσκαλος θα είναι ο οργανωτής και ο συντονιστής της διδασκαλίας, αυτός που θα δώσει τα 
υλικά για να χτίσει μόνος του ο μαθητής τη γνώση, θα βελτιώσει τις επιδόσεις του και θα φτάσει 
στη μεταγνώση. Παρακολουθεί, επιβλέπει την εργασία (ατομική ή ομαδική) και όταν είναι 
αναγκαίο διδάσκει.

Η διαφοροποίηση θεμελιώνεται στο τι και στο πώς εργάζονται οι μαθητές, κάτι που 
ενορχηστρώνεται με μεγάλη μαεστρία, γνώση, εμπειρία, ενδιαφέρον και αγάπη από τον κάθε 
εκπαιδευτικό για τους μαθητές του (Κουτσελίνη, 2006).

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία αναφέρεται στο περιεχόμενο (τι πρέπει να μάθει ο μαθητής), 
στη διαδικασία (δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει), στα προϊόντα μάθησης (εργασίες 
διαβαθμισμένης δυσκολίας, τις οποίες θα επαναλάβει, θα εφαρμόσει, θα επεκτείνει αυτό που 
έμαθε) και στο μαθησιακό περιβάλλον (πώς νιώθει, πώς δουλεύει η τάξη).
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