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Κουλαϊδής Βασίλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Κουρκούτας Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
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Κουτούζης Μανώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Α.Π.
Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια - Πρόεδρος Τμήμ. Επιστημών της Αγωγής, University of Cyprus
Κυπριωτάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Λάβδας Κώστας, Καθηγητής, π.Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Λιβεράκος Πάνος, Senior Expert at the UNDP, Regional Hub for Civil Service
Μαντάς Παναγιώτης, Σύμβουλος Α΄, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Μανωλάκος Προκόπης, Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε., ΠΔΕ Αττικής
Μανωλίτσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μαράκη Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Π. Ε., ΠΔΕ Κρήτης
Μητροπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Μουζάκη Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μπερερής Πέτρος, Σύμβουλος επί τιμή του Π. Ι. τ. Διευθυντής Σπουδών, Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων
Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νικολάου Σουζάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ξενάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Οικονομάκου Μαριάνθη, Διδάσκουσα ΠΔ. 407/80, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Οικονομίδης Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παναγιωτοπούλου Αλεξάντρα, Επιστ. Υπεύθυνη εκπαίδευσης Κοινωνικού Πολύκεντρου, ΑΔΕΔΥ
Παπαδάκης Νίκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παπαιωάννου Απόστολος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παπαϊωάννου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Παπαπέτρου Σάββας, Λέκτορας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παπαχρήστου Κώστας, Σχολ. Σύμβουλος / τ. Διευθυντής Σπουδών, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
Παπούλας Ανδρέας, Π.Λ.Ε - Προϊστάμενος Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της
Ανώτερης Εκπαίδευσης, (ΔΙ.Π.Α.Ε) Κύπρου
Ράπτης Νικόλαος, Προϊστάμενος Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ν.Δωδεκανήσου, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Ρογδάκη Αγάθη, Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε., ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Ροδοσθένους Ειρήνη, Επιθεωρήτρια φιλολογικών μαθημάτων, Γραμ. Επιστημ. Ομίλου Κύπρου
Ρουμπής Νικόλαος, Καθηγητής Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σαραφίδου Κατερίνα, Σχολική Σύμβουλος Π. Ε., ΠΔΕ Δράμας
Σεραφείμ-Ρηγοπούλου Ευαγγελία, Σχολική Σύμβουλος Π. Ε., ΠΔΕ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Σιφακάκης Πολυχρόνης, Σχολικός Σύμβουλος Π. Ε., ΠΔΕ Κρήτης
Σολωμού Αιμίλιος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Σπαντιδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Στυλιανού Αντρέας, Βοηθός Δ/ντή, Ταμίας Επιστημονικού Ομίλου Κύπρου
Τσατσαρώνη Άννα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τσιάλος Στέφανος, Σχ. Σύμβουλος Π. Ε.- Προϊστάμενος ΕΠΚΑ Πρωτ/θμιας Εκπ/σης, ΠΔΕ Ηπείρου
Φραγκούλης Ιωσήφ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Καθηγητής Σύμβουλος Ε.Α.Π.
Φύκαρης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Φωτόπουλος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας/Φλώρινα
Χατζηδάκη Ασπασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Χατζησωτηρίου Χριστίνα, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
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Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μαράκη Ελένη

ΜΕΛΗ:
Δρακάκης Εμμανουήλ
Θεοφάνους Κωνσταντίνος
Καναβάκη Μαρία
Κατσαγκόλης Αθανάσιος
Μαρινάκη Ζαφειρούλα
Μαρκάκη Ειρήνη
Μαρκογιαννάκη Σοφία
Μηλάκης Εμμανουήλ
Μπελαδάκη Νίκη
Πατεράκη Άννα
Πατεράκης Γεώργιος
Σιφακάκης Πολυχρόνης
Στριλιγκάς Γεώργιος
Τζωρτζάκης Ιωάννης
Τουραμπέλης Μιχαήλ
Χανιωτάκης Γιάννης
Ψαλτάκη Ευγενία

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μπελαδάκης Εμμανουήλ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Καδιανάκη Μαρία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
Ντρουμπογιάννης Χρήστος
ΜΕΛΗ:
Αλεξάκης Μανόλης
Βλαχάκης Γιώργος
Βλαχοκυριάκου Φωτεινή
Γενιτσαρίδου Καλλιόπη
Γιαλιτάκης Νίκος

Συντονιστές Γραμματείας και Προεδρείων
Αλεξάκης Μανόλης
Αντωνακάκης Δημήτριος
Αρβανιτάκης Μιχαήλ
Βαρδιάμπαση Τερψιχόρη
Βλαχοκυριάκου Φωτεινή
Γενιτσαρίδου Καλλιόπη
Γιαλιτάκης Νίκος
Γιαμαλάκης Γρηγόρης
Γρηγοράκης Ιωάννης
Δρακάκης Μανώλης
Θεοφάνους Κωνσταντίνος
Καλοκύρη Βασιλεία
Καναβάκη Μαρία
Καρτσάκη Στυλιανή
Κατσαγκόλης Αθανάσιος
Κτιστάκη Φεβρωνία
Κοκοτσάκη Αντωνία
Μαθιουδάκης Γιάννης
Σκουλά Ειρήνη
Σπανόπουλος Λάζαρος
Ταμιωλάκης Γεώργιος
Τουραμπέλης Μιχαήλ
Τσικαλάκης Γιώννης

Μαρινάκη Ζαφειρούλα
Μαράκη Αγγελική
Μαρκάκη Ειρήνη
Μαρκογιαννάκη Σοφία
Μερκουλίδη Ελευθερία
Μηλάκης Εμμανουήλ
Μπελαδάκη Νίκη
Μπελιμπασάκης Εμμανουήλ
Ντρουμπογιάννης Σταύρος
Ντρουμπογιάννης Αντώνης
Πανσεληνάς Γεώργιος
Παντέρα Μαρία
Παπαδάκης Σταμάτης
Πατεράκη Άννα
Πατεράκης Γεώργιος
Πατεράκη Μαρία
Ραμματά Μαρία
Ραμουτσάκη Ιωάννα
Φαραζάκης Νικόλαος
Φουντουλάκης Αντώνιος
Χανιωτάκης Γιάννης
Χρηστάκης Μιχάλης
Ψαλτάκη Ευγενία
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Γραμματεία του Συνεδρίου – Ομάδες Εργασίας
Botnari Natalia
Αγγουράκη Ροδάνθη
Αλδάκου Ελένη
Αλεξάκη Σοφία
Αλεξίου Βιβή
Αναγνωστάκης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ναταλία
Βαμβουνάκη Χρυσή
Βαρούχα Μαρία
Γιαλιτάκη Φωτεινή
Γκουλιαμάνη Ειρήνη
Γκουτζικίδη Αναστασία
Γωγάκη Ανδρονίκη
Δαγκωνάκη Χρύσα
Διαμαντούλη Ευθαλία
Εζανίδου Παναγιώτα
Ευθυμίου Μαρία
Ιατράκης Γιάννης
Καδιανάκη Αριστειδούλα
Καλλέργη Άννα
Καλούδη Ελευθερία
Καρκανάκη Μαρία
Καρκανάκης Στυλιανός
Καφετζάκη Καλλιόπη
Καψή Μαρία
Κοκκιάδη Μαρία
Κοκκίνη Μαρία
Κοκοβάκη Εμμανουήλ
Κομονταχάκης Ιωάννης
Κονιδάκης Γιώργος
Κοσμαδάκης Νικόλαος
Θεοφάνους Ειρήνη
Κουγιουμουτζής Ζαχαρίας

Κουφάκη Μαρία
Μαραγκάκη Ελένη
Μαρκογιαννάκη Αθηνά
Μελιώτη Στυλιανή
Μερκουλίδη Ελευθερία
Μπαλασάκη Αλίκη
Μπαρά Αθηνά
Μπάτσουλης Αναστάσιος
Μπελαδάκη Δέσποινα
Μπελαδάκη Μαρία
Νταλιαδάκης Χαράλαμπος
Ορφανάκης Βασίλειος
Παναγιωτίδου Μαρία-Ζωή
Παπαδημητράκη Ευαγγελία
Λιαπάκης Νίκος
Παπαματθαιάκη Εμμανουέλα
Πατεράκη Ευαγγελία
Σταματάκη Έφη
Στριλιγκά Μαλαματένια
Στριλιγκά Μαρία
Σωμαράκη Ειρήνη
Τρουλλινός Πύραμος
Τσεντελιέρου Σοφία
Τσοράγλου Αγγελική
Φραγκούλη Ευαγγελία
Χαιρέτη Μαρία
Χαλεπάκη Δήμητρα
Χαλιώτου Αικατερίνη
Χαραλαμπάκη Ευαγγελία
Χουρσανίδου Αναστασία
Σιφάκης Νικόλαος
Χρυσοστομάκης Γιώργος
Χριστοδούλου Μαρία
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Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 Ανθρώπινα δικαιώματα παρελθόν, παρόν και μέλλον
 Πολιτικές οντότητες, συμμετοχή και συλλογικότητα
 Έθνη, κράτη και πολιτικοί θεσμοί
 Ελευθερία, αντιπροσωπευτικότητα και πολιτικά δικαιώματα
 Μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοκρατία
 Πολιτική, πολιτειακή και δημοκρατική παιδεία
 Εξουσία, θεσμοί και νέοι κοινωνικοί ρόλοι
 Δημοκρατία και σχολικές πρακτικές
 Δημοκρατία και εκπαιδευτική ηγεσία
 Κοινωνική κρίση και δημοκρατία
 Θρησκεία, τέχνη, πολιτισμός στον δημόσιο χώρο και την εκπαίδευση
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
 Κρίση και κοινωνικές συνέπειες
 Νέες διαστρωματώσεις και κοινωνική κινητικότητα
 Μετανάστευση και προσφυγικά ρεύματα
 Κοινωνική πολιτική και εκπαίδευση
 Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μειονότητες και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση
 Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 Κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικές σχέσεις
 Τριτοβάθμια εκπαίδευση και αγορά εργασίας
 Εκπαίδευση, εργασία και ανισότητες
ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 Θετικές επιστήμες στην κοινωνία της γνώσης
 Ανθρωπιστικές επιστήμες στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
 Φιλολογικές, ανθρωπολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές θεωρήσεις
 Περιβαλλοντική εκπαίδευση – οικολογικές εφαρμογές
 Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 Νέες τεχνολογίες, καινοτόμες δράσεις
 Διδακτικά πακέτα και μέθοδοι διδασκαλίας
 Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια
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Μύνημα Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου
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Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης
Για την Περιφέρεια Κρήτης η διοργάνωση και υποστήριξη του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού
Συνεδρίου του Ι.Α.Κ.Ε. σηματοδοτεί τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν, τόσο οι φορείς της
εκπαίδευσης, της έρευνας αλλά και το πλαίσιο αλληλεπίδρασης με τις τοπικές κοινωνίες και την
Αυτοδιοίκηση.
Ύστερα από την άκρως επιτυχημένη διοργάνωση των προηγούμενων συνεδρίων, με τη
συμμετοχή δεκάδων εκατοντάδων εισηγητών η Διοίκηση του Ι.Α.Κ.Ε. με την ίδια συνέπεια και
επιστημονικότητα έχει προετοιμάσει και το φετινό διεθνές συνέδριο, θέτοντας στο τραπέζι του
διαλόγου τη «Δημοκρατία, τα δικαιώματα και τις ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Τις
προκλήσεις στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης».
Ζητήματα που παραμένουν στο προσκήνιο με επίταση εξ αιτίας των ιδιαίτερων πολιτικών,
κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο.
Έναν κόσμο όπου η δύση δεν αποτελεί πλέον την μοναδική δύναμη σε αυτόν, αλλά ασφαλώς
ακόμα την κύρια. Δημογραφικά υποχωρεί, ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό της τμήμα. Η δημοκρατία που
εμφανιζόταν να είναι ο νικητής του τέλους του 20ου αιώνα βρίσκεται εκ νέου σε υποχώρηση και
απαιτεί τη συνεχή φροντίδα μας. Νέες δυνάμεις κάνουν την εμφάνισή τους στο παγκόσμιο
προσκήνιο. Ορισμένες από αυτές θέλουν να λειτουργούν μέσα στους υπάρχοντες κανόνες. Άλλες
να αναθεωρήσουν τις δομές του παγκόσμιου συστήματος. Οι τελευταίες συνδυάζουν συχνά τον
εσωτερικό αυταρχισμό με τον αναθεωρητισμό, ενώ στις πιο ακραίες περιπτώσεις καταγράφονται
εκδηλώσεις ακραίου εθνικισμού.
Τις τελευταίες δεκαετίες η ΕΕ βρίσκεται σε κρίση, αν και, παρόλα αυτά, αποτελεί –παρά τις
αντιφάσεις και ελλείψεις- παράδειγμα κράτους δικαίου και προάσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Καθήκον μας είναι να τη βγάλουμε από την κρίση. Να την κάνουμε ακόμα καλύτερη.
Να αναπτύξουμε τα θετικά της και να αφήσουμε πίσω τα αρνητικά φαινόμενα που γέννησε η
κρίση. Εκείνο που επειγόντως χρειάζεται είναι μια δημοκρατική συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ.
Πώς θα ενδυναμώσουμε τη δημοκρατία; Πώς θα περιορίσουμε τις ανισότητες, πώς θα
διασφαλίσουμε τα δικαιώματα; Σε αυτά τα καυτά ζητήματα το Ι.Α.Κ.Ε. με τη διοργάνωση του
φετινού συνεδρίου θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις.
Ως Περιφέρεια Κρήτης συγχαίρουμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν και υποστήριξαν τη
διοργάνωση, καλωσορίζοντας στην Κρήτη τους συνέδρους, με την ελπίδα ότι κατά την παραμονή
τους στο νησί, θα χαρούν τις ομορφιές της Κρήτης, απολαμβάνοντας την Κρητική φιλοξενία.
Σταύρος Αρναουτάκης
Περιφερειάρχης Κρήτης
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Καλωσόρισμα της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και του
Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε στο 4ο Διεθνές Συνέδριο του
Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με θέμα «Δημοκρατία, δικαιώματα και
ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης»,
που διοργανώνουμε στο Ηράκλειο Κρήτης, από 27 έως και 29 Απριλίου 2018, στο Πολιτιστικό
Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου.
Στα τελευταία δέκα χρόνια, η οικονομική κρίση και η μεγάλη ύφεση που ακολούθησε
οδήγησαν σε μια απέραντη κοινωνική κρίση, η οποία επηρέασε αρνητικά πολλές χώρες του κόσμου
και εκατομμύρια ανθρώπους. Η κρίση όξυνε τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες,
υπομόνευσε την κοινωνική δικαιοσύνη, διεύρυνε την κοινωνική αδικία, περιόρισε την κοινωνική
προστασία, ενδυνάμωσε την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, επηρέασε θεμελιώδεις αρχές και τη
λειτουργία της Δημοκρατίας, παραβίασε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, άλλαξε ριζικά τη ζωή
πολλών ανθρώπων.
Η χώρα μας έγινε συνώνυμο της κρίσης, λόγω των ισχυρών και ποικίλων επιπτώσεων που η
τελευταία είχε σε πολλούς τομείς της ζωής των Ελλήνων (κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό,
πολιτιστικό και εκπαιδευτικό). Τα θέματα «Δημοκρατία, Δικαιώματα και ανισότητες» είναι από τα
πιο σημαντικά και κρίσιμα ζητήματα στη δεκαετία που διανύουμε, εποχή κορύφωσης της κρίσης,
τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το Συνέδριό μας επιδιώκει να συνδέσει ερευνητικά συμπεράσματα με κοινωνικές αναλύσεις
και προγραμματικές πρακτικές, καθώς επίσης να διερευνήσει σύγχρονες θεωρήσεις σε θέματα
Δημοκρατίας, Δικαιωμάτων και ανισοτήτων. Παράλληλα, να προσφέρει ευκαιρίες διαλόγου,
δράσεων και πρωτοβουλιών, οι οποίες μπορούν συμβάλλουν στην ατομική και συλλογική
ανάπτυξη, αλλά και έργων που ενισχύουν ενισχύοντας ατομικές ικανότητες και δημόσιες πολιτικές
στον χώρο της έρευνας, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Ειδικότερος στόχος είναι η
διερεύνηση των βαθύτερων αιτίων των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και των δυνατοτήτων
κοινωνικής ένταξης και των προοπτικών ζωής και ευρύτερα των θεμελιωδών δικαιωμάτων που
αφορούν στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι αποτελούν μια εξαιρετικά ευάλωτη κοινωνική ομάδα
στην εποχή μας. Εξίσου σημαντικός θεματικός άξονας του Συνεδρίου είναι το ζήτημα της
Δημοκρατίας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με επίκεντρο την ανάδειξη της αναπτυξιακής
και κοινωνικής οπισθοδρόμησης στο περιβάλλον της τρέχουσας κρίσης, που σημειώνεται από
πολλούς, σε ό,τι αφορά τον θεσμό της Δημοκρατίας και το κοινό χρέος για την προάσπιση και την
προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Το Συνέδριό μας υλοποιείται με την πολύτιμη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, Δήμων της
περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου και πλήθους συνεργατών από τον χώρο της Εκπαίδευσης, της
Εκκλησίας, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας. Είναι εξαιρετική τιμή για το Συνέδριό μας
η ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καθώς επίσης ότι το Συμπόσιο
«Θρησκεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα» τελεί υπό την υψηλή Αιγίδα Του.
Θεωρούμε ότι με τις εισηγήσεις, τις διαλέξεις και τις ανακοινώσεις από αξιόλογους ομιλητές
από τη χώρα μας και το εξωτερικό, τους οποίους έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε, καθώς επίσης με
τον δημόσιο διάλογο που θα αναπτυχθεί μέσα από τις επιστημονικές ανακοινώσεις, τις
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παρουσιάσεις, τα συμπόσια, τα εργαστήρια, τις αναρτημένες ανακοινώσεις και τις ανοιχτές
συζητήσεις, θα φωτιστούν με επιχειρήματα, με λόγο και αντίλογο, πολλές πτυχές του ερευνητικού
πεδίου και του επιστημονικού διαλόγου για τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα Δικαιώματα, τις
ανισότητες και την εκπαίδευση σε περιόδους κρίσης και θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.
Περιμένουμε την ενεργή συμμετοχή σας και σας καλωσορίζουμε στην όμορφη και φιλόξενη
πόλη του Ηρακλείου.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι βοήθησαν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την
επιτυχία του Συνεδρίου.
Εκ μέρους της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής
Η Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος
της Επιστημονικής Επιτροπής

Ελένη Π. Μαράκη
Σχολική Σύμβουλος
Α/θμιας Εκπαίδευσης

Σπύρος Χ. Πανταζής
Ομότιμος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Θετικές επιστήμες στην κοινωνία της γνώσης
Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ριζάκη Αικατερίνη
aikaterini.rizaki@gmail.com
Διδάκτορας Διδακτικής Φυσικών Επιστημών,
Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής
Περίληψη
Η παρούσα εργασία προτείνει την αξιοποίηση της αφήγησης ως καινοτόμου στρατηγικής για
τη διδασκαλία και μάθηση της επιστήμης στο πλαίσιο του Αφηγηματικού Διδακτικού Μοντέλου. Η
αφήγηση σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύει την επιστήμη ως μια ανθρώπινη δραστηριότητα και
προσεγγίζει τη Φύση της Επιστήμης. Η αφήγηση προϋποθέτει βέβαια τη δημιουργία μιας ιστορίας
με βάση στοιχεία από την Ιστορία της Επιστήμης γίνεται προσπάθεια να υπάρχει δομή με πλοκή η
οποία συμπεριλαμβάνει μία εκτυλισσόμενη δράση, κλιμάκωση και μία λύση ή συμπέρασμα. Στο
πλαίσιο διδασκαλίας εκτός από την αφήγηση της ιστορίας, που παρουσιάζεται ως ψηφιακή
αφήγηση, οι μαθητές με προτεινόμενες δραστηριότητες μάθησης, έχουν τη δυνατότητα μεταξύ
άλλων να συζητούν, να πραγματοποιούν πειραματικές δραστηριότητες, να επιχειρηματολογούν, να
αναδεικνύουν τη σχέση επιστήμης με την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, να διαπιστώνουν
πώς λειτουργεί η επιστήμη και να προσεγγίζουν αυτό που καλούμε Φύση της Επιστήμης.
Λέξεις κλειδιά: αφήγηση, Φύση της Επιστήμης, δραστηριότητες μάθησης
1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια στο ερευνητικό πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ)
αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός για ενδιαφέρουσες αλλαγές στη διδασκαλία και μάθηση
της επιστήμης, σχετικές με τη σύνδεσή τους με το ανθρώπινο στοιχείο της επιστήμης. Η παρούσα
εργασία συνεισφέρει σε αυτή την κατεύθυνση και προτείνει την αξιοποίηση της αφήγησης ως
καινοτόμου στρατηγικής για τη διδασκαλία και μάθηση της επιστήμης, όπως αυτή προτείνεται στο
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος, «Storytelling @ Teaching Model – Α contribution to
Science Teachers Professional Development»- Αφηγηματικό Διδακτικό Μοντέλο - Μια
συνεισφορά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές
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Επιστήμες». Το εν λόγω Πρόγραμμα διεξήχθη με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
συμμετοχή πέντε χωρών: Ελλάδα (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
Εκπαιδευτήρια Διαμοντόπουλου, β) Γερμανία (Πανεπιστήμιο του Flensburg), γ) Πολωνία (Polish
Association of Science Teachers- Πολωνική Ένωση Εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών), δ)
Πανεπιστήμιο του Winnipeg και ε) Βέλγιο (Memosciences).
Το ερευνητικό πρόγραμμα είχε ως σκοπό να παράγει ένα διαδικτυακό σύστημα για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε πέντε γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Πολωνικά και
Γαλλικά), με την αξιοποίηση των αφηγήσεων που βασίζονται σε ιστορίες από την Ιστορία της
Επιστήμης σχετικές με τη διδασκαλία εννοιών που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες και τη Φύση
της Επιστήμης για μαθητές Γυμνασίου. Επιπλέον το πρόγραμμα σκόπευε να βελτιώσει την
ποιότητα στη διδασκαλία της επιστήμης, να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για να
ακολουθήσουν μια επαγγελματική καριέρα στις Φυσικές Επιστήμες και κυρίως να συνεισφέρει
στην ποιότητα για ενδιαφέρουσες αλλαγές στη διδασκαλία των ΦΕ, με τη σύνδεσή της με το
ανθρώπινο στοιχείο των ΦΕ και την εγκατάλειψη της ακαδημαϊκής παράδοσης (ΑΑΑS,1990;
UNESCO,2000). Ειδικότερα προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση για τη διδασκαλία των ΦΕ και
γενικότερα της επιστήμης, η οποία δίνει προτεραιότητα όχι μόνον στο αποτέλεσμα του
επιστημονικού έργου του κάθε επιστήμονα, αλλά και στον ίδιο τον επιστήμονα, στην καθημερινή
του ζωή, στις δυσκολίες για να πετύχει το επιστημονικό έργο, τις απογοητεύσεις του, τις
προσπάθειές του να παράγει την επιστημονική γνώση και στο ιστορικό πλαίσιο (πολιτικό,
οικονομικό, πολιτισμικό και κοινωνικό) εκείνο που επιτελείται το επιστημονικό έργο. Η εν λόγω
προσπάθεια ενισχύεται από τα ερευνητικά δεδομένα της αναποτελεσματικότητας της εννοιολογικής
προσέγγισης, η οποία δίνει έμφαση στην γνωστική κατεύθυνση της διαδικασίας παραγωγής της
γνώσης και αγνοεί την έμπνευση και τη φαντασία (Hadzigeorgiou, 2002).
Αυτή η τάση δίνει άλλη κατεύθυνση στη διδασκαλία των ΦΕ, αφού τη συνδέει με την
αμφισβήτηση του ακαδημαϊκού και δογματικού χαρακτήρα της και την ανάδειξη του
‘ανθρωπιστικού’ χαρακτήρα της διδασκαλίας και της μάθησης της επιστήμης. Αυτή η προσέγγιση
συμβάλλει ώστε οι μαθητές να αναγνωρίσουν την επιστήμη ως μια ανθρώπινη δραστηριότητα. Σε
αυτό το πλαίσιο, το οποίο καλούμε Φύση της Επιστήμης, η επιστημονική γνώση αναγνωρίζεται ως
κάτι που δεν μπορεί να απομονωθεί από τους ανθρώπους που την δημιούργησαν. Η δραστηριότητα
αυτή που αναγνωρίζει την επιστήμη ως μια ανθρώπινη δραστηριότητα δίνει ομορφιά, εμπνέει
θαυμασμό και ενδιαφέρον στους μαθητές (Hadzigeorgiou, 2005, 2006). Σε αυτή την προσπάθεια οι
μαθητές καλούνται να εκτιμήσουν την επιστήμη ως μια δραστηριότητα με αξιακό φορτίο, όπου
αξίες όπως η αντικειμενικότητα, η περιέργεια, η αναζήτηση της αλήθειας, η πνευματική
ειλικρίνεια, η ταπεινότητα και η προσφορά στην ανθρώπινη ευημερία είναι σημαντικές
(Stevenson, et al., 2000).
Είναι γνωστό, ότι οι μαθητές βιώνουν την επιστήμη ως μια σύνθεση από νόμους και γεγονότα
τα οποία δεν έχουν σχέση με τη ζωή τους ενώ η διδασκαλία της επιστήμης έχει έλλειψη από
έρευνα, ανακάλυψη και δημιουργικότητα, χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το γίγνεσθαι της
επιστήμης. Με την παρούσα προσέγγιση, οι μαθητές καθοδηγούνται να αντιληφθούν την
επιστημονική γνώση όχι ως αντικειμενική, όπως παρουσιάζεται, αλλά ως αποτέλεσμα της
ανθρώπινης προσπάθειας που συμπεριλαμβάνει επιτυχίες και αποτυχίες. Εάν πράγματι η γνώση
είναι μια ανθρώπινη κατασκευή, τότε στη διαδικασία της διδασκαλίας θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη όχι μόνον οι προηγούμενες απόψεις του μανθάνοντα (Ausubel, et al., 1978; Driver et al.,
1986) αλλά και οι φόβοι του, οι ανησυχίες οι ελπίδες και οι προσδοκίες του (Egan, 1990).
Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η αφήγηση δύναται να θεωρηθεί μια
κατάλληλη στρατηγική για την αλλαγή στη διδασκαλία της επιστήμης, να συνεισφέρει στον
‘εξανθρωπισμό’ της διδασκαλίας, να βελτιώσει το παιδαγωγικό κλίμα και τις θετικές στάσεις των
μαθητών για τη μάθηση της επιστήμης. Κυρίως η αφήγηση μπορεί να θεωρηθεί ως προϋπόθεση και
ως κατάλληλη στρατηγική για την ανάπτυξη της ρομαντικής κατανόησης. Η ρομαντική κατανόηση
είναι διαφορετική από την εννοιολογική κατανόηση επειδή: α) σύμφωνα με τον Egan (1990,1997)
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παρουσιάζει με έναν διαφορετικό τρόπο τον κόσμο και την εμπειρία με επίκεντρο στα έντονα και
μυστήρια χαρακτηριστικά της και με επιθυμία να ξεπεράσει την πραγματικότητα, αναγνωρίζοντας
βέβαια τα όριά της και β) σύμφωνα με τον Hadzigeorgiou, (2005), τονίζει ότι η γνώση είναι μια
ανθρώπινη κατασκευή η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί πέραν από το πλαίσιο κατασκευής της,
κινητοποιεί τη φαντασία των μαθητών και έχει μια αισθητική κατεύθυνση.
Σύμφωνα με τους (Goleman, 1995; Ortony, et al., 1989), η παραμέληση των συναισθημάτων
με έμφαση στη γνωστική κατεύθυνση κατά τη διαδικασία της μάθησης δυσχεραίνει τα θετικά
μαθησιακά αποτελέσματα ενώ η ισότιμη προσέγγιση στο συναίσθημα και στη σκέψη συμβάλλει
στην ανάπτυξη της έμπνευσης η οποία παρουσιάζει γνωστική και συναισθηματική κατεύθυνση. Η
έμπνευση, και κατά την άποψή μας, μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο είδος δράσης για περαιτέρω
μελέτη, σκέψη και ανάπτυξη ενδιαφέροντος για την επιστήμη ή κάποιο εξειδικευμένο θέμα. Η
έμπνευση μπορεί να θεωρηθεί ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ρομαντικής κατανόησης.
Επιπλέον η προσδοκία βοηθάει στην ανάπτυξη της ρομαντικής κατανόησης η οποία δημιουργείται
από την πλοκή μιας ιστορίας. Ο Dewey (1934), υποστήριξε για την προσδοκία και την
ολοκλήρωσή της « …δεν αναμένεται μόνο στη συνείδηση το όλο εγχείρημα, αλλά προσδοκάται
διαρκώς με επανάληψη και ένταση». Συνεπώς στους μαθητές θα πρέπει να παρέχονται ευκαιρίες
για βιώματα προσδοκίας. Τα βιώματα αυτά μπορούν να προστεθούν στην εμπειρία του μυστηρίου
και της έκπληξης που δημιουργεί μια καλή ιστορία. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν
αφηγήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται επιστημονικές έννοιες (Hadzigeorgiou, et al., 2001;
Stinner, 1995) και οι οποίες δίνουν στους μαθητές τις ‘ευκαιρίες‘ για να ξανασυνδέσουν τη γνώση
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων που την παρήγαγαν’ (Egan, 1990, p. 139).
Η αφήγηση συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη της φαντασίας και συνεπώς στην ανάπτυξη της
ρομαντικής κατανόησης. Η αφήγηση ως μια τέχνη του λόγου, μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη
της φαντασίας των μαθητών αφού η ανάπτυξη της φαντασίας συνδέεται με την ανάπτυξη του
λόγου, με την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των μαθητών και με τις βασικές μορφές
της συλλογικής και κοινωνικής δραστηριότητας στη συνείδηση των μαθητών’ (Vygotsky, 1987,
σελ. 346). Για τον Vygotsky η φαντασία είναι πάντοτε μια συνειδητή, ενεργητική δραστηριότητα
που συνδέεται με την ανάπτυξη της γλώσσας. Με βάση αυτά, η αφήγηση βοηθάει στην ρομαντική
κατανόηση αφού η φαντασία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της. Η αφήγηση με ιστορίες από την
Ιστορία της Επιστήμης για επιστήμονες προσφέρει ευκαιρίες στους μαθητές για την ανάπτυξη της
φαντασίας. O Vygotsky ισχυρίζεται ότι η φαντασία δεν αναπτύσσεται άμεσα αλλά πολύ αργά και
βαθμιαία από στοιχειώδεις και απλές μορφές σε περισσότερο σύνθετες (2003, σελ. 12). Μια
επιπρόσθετη ικανότητα που αναπτύσσεται ταυτόχρονα με τη φαντασία είναι η ικανότητα να
μεταφέρεις μια λειτουργία από ένα αντικείμενο σε ένα άλλο το οποίο δεν είχε προηγουμένως αυτή
τη λειτουργία. Αυτή η ικανότητα συνδέεται στενά με την ανάπτυξη της συμβολικής λειτουργίας σε
ένα παιδί. Η ανάπτυξη της φαντασίας βοηθά στην ανάπτυξη της αφηρημένης σκέψης (1978, σελ.
103). Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όταν η αφήγηση αφορά τη διδασκαλία
της επιστήμης.
Από τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αφήγηση συνεισφέρει στην ανάπτυξη
της έμπνευσης, της προσδοκίας, της φαντασίας και της ρομαντικής κατανόησης. Σύμφωνα με τον
Hadzigeorgiou, (2005) η γέφυρα μεταξύ της ρομαντικής κατανόησης και διδασκαλίας της
επιστήμης είναι η έμπνευση. Οι μαθητές εμπνέονται όταν αναπτύσσουν ρομαντικές συνδέσεις με
ανθρώπους, γεγονότα και έννοιες. Τότε αυτή η έμπνευση οδηγεί σε νέες εμπειρίες αφού συνδέει το
συναίσθημα με τη γνώση και επίσης οδηγεί σε κάποιο είδος δράσης. Ρομαντικές συνδέσεις
δημιουργούνται με ιστορίες οι οποίες παρουσιάζουν το ανθρώπινο στοιχείο μέσω των παράξενων
και μυστήριων καταστάσεων.
Εάν αποδεχτούμε ότι η ρομαντική κατανόηση όχι μόνον στρώνει το δρόμο για την
εννοιολογική κατανόηση, αφού εμπνέει τους μαθητές , αλλά μπορεί επίσης να είναι η προϋπόθεση
για μια τέτοια κατανόηση (Hadzigeorgiou, 2005), σύμφωνα με την άποψή μας, η διήγηση είναι μια
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δυναμικά καινοτόμος διδακτική στρατηγική επειδή αναπτύσσει την ρομαντική και την
εννοιολογική κατανόηση.
2.1. Αφηγηματικό Διδακτικό Μοντέλο
Το αφηγηματικό Διδακτικό μοντέλο, όπως προτείνεται σε αυτό το πρόγραμμα, αξιοποιεί την
αφήγηση ως διδακτική στρατηγική και αναγνωρίζεται ως καινοτόμος με βάση όσα αναφέρθηκαν
προηγουμένως αφού δίνει προσοχή όχι μόνον στη γνώση αλλά και στα συναισθήματα και σκοπεύει
στη βαθιά κατανόηση των επιστημονικών εννοιών και τη Φύση της Επιστήμης. Αξιοποιεί πέραν
της αφήγησης συνεργατικές ερευνητικές δραστηριότητες (Kokkotas, et al., 2010), προσομοιώσεις,
πολυτροπικά κείμενα, μοντέλα ιστορικών πειραμάτων, κ.ά. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 18
σενάρια ιστοριών που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) και τις
αντίστοιχες δραστηριότητες. Οι αφηγήσεις βασίζονται σε ιστορίες οι οποίες δημιουργούνται με
κριτήρια και χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στη συνέχεια και τα σενάρια των
δραστηριοτήτων μάθησης χαρακτηρίζονται από βασική δομή. Περιλαμβάνουν δραστηριότητες που
δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συζητούν, να αλληλεπιδρούν, να σχεδιάζουν και εκτελούν
πειράματα, να σχεδιάζουν ως ερευνητές, να παράγουν επιστημονικά κείμενα, να αναζητούν
πληροφορίες στο διαδίκτυο, να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά της Φύσης της Επιστήμης στις
αφηγήσεις και στις δραστηριότητες μάθησης, να εντοπίζουν τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ
των επιστημονικών και φιλοσοφικών απόψεων, κ.ά.
Η διδακτική μεθοδολογία του μοντέλου έχει σταθερή δομή. Αρχικά οι μαθητές
παρακολουθούν την ψηφιακή αφήγηση, καταγράφουν σημαντικά της στοιχεία σύμφωνα με τις
οδηγίες και στη συνέχεια πραγματοποιούν τις δραστηριότητες μάθησης. Το εν λόγω υλικό είναι
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.science-story-telling.eu/
2.2. Η αφήγηση στο προτεινόμενο Αφηγηματικό Διδακτικό Μοντέλο
Η αφήγηση στο προτεινόμενο μοντέλο προϋποθέτει τη δημιουργία μιας ιστορίας, βασισμένη
σε στοιχεία από την Ιστορία της Επιστήμης. Με βάση σημαντικές ανακαλύψεις επιστημόνων,
δημιουργούνται ιστορίες λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό επιστημονικό υπόβαθρο της
επιστημονικής ανακάλυψης και το οποίο περιέχεται στην ιστοσελίδα που αναφέρθηκε παραπάνω.
Σε αυτές τις ιστορίες αξιοποιούνται πραγματικά γεγονότα από τη ζωή και το έργο του επιστήμονα,
βιογραφικά του στοιχεία και για τις ανάγκες της αφήγησης μπορεί να περιλαμβάνει και φανταστικά
στοιχεία. Για την δημιουργία της ιστορίας γίνεται προσπάθεια να υπάρχει πλοκή, μια προοδευτική
δράση, μια κλιμάκωση, μια λύση ή ένα συμπέρασμα.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της ιστορίας για αφήγηση είναι:
1. Η βασική ιδέα ή το βασικό γεγονός στην οποία η αφήγηση βασίζεται.
2. Το περιεχόμενο της ιστορίας είναι τελεολογικό, έχει ένα σκοπό τον οποίο το περιεχόμενο
προσπαθεί να εκπληρώσει.
3. Η ιστορία περιλαμβάνει μια επιστημονική ερώτηση.
4. Οι άνθρωποι της ιστορίας.
5. Οι νοητικές εικόνες, το χιούμορ και η οικονομία των λέξεων.
6. Το συναισθηματικό περιεχόμενο της ιστορίας.
7. Η χωροχρονική συνέχεια των γεγονότων της ιστορίας και ο ρυθμός της ιστορίας.
Η ιστορία για αφήγηση μεταξύ άλλων έχει τη δυνατότητα: να αναδεικνύει το χαρακτήρα του
επιστήμονα, τη συνεισφορά του στην επιστήμη, τις προσπάθειες και τις δυσκολίες του για να
πετύχει το επιστημονικό έργο, να παρουσιάζει τα βιογραφικά στοιχεία, να περιγράφει πειραματικές
διαδικασίες, να περιγράφει τα ιστορικά, τα πολιτισμικά, τα οικονομικά και τα πολιτικά δρώμενα
και τη σχέση τους με το έργο του επιστήμονα, να παρουσιάζει πώς η επιστήμη λειτουργεί και να
συνεισφέρει στην προσέγγιση της Φύσης της Επιστήμης.
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Μπορούμε να παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά της ιστορίας για αφήγηση με το
παράδειγμα της ιστορίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας και
αναφέρεται στο επιστημονικό έργο της Irene και Frederic Curie για την τεχνητή ραδιενέργεια. Η
αφήγηση περιγράφει το έργο τους, τα επαναλαμβανόμενα πειράματα, τις ανεπαρκείς ερμηνείες των
αποτελεσμάτων τους, τις ανησυχίες τους, το πάθος για τις έρευνές τους, τις απογοητεύσεις τους,
κ.ά.
Ειδικότερα μπορούμε να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά της αφήγησης.














Η κεντρική ιδέα ή το βασικό γεγονός στο οποίο αφήγηση βασίζεται είναι η συνεισφορά της
Irene και του Frederic Curie στην τεχνητή ραδιενέργεια. Ειδικότερα μπορούμε να
αναφέρουμε: «.. Ο Frederic έφερε πίσω την πηγή των σωματιδίων α, βομβάρδισαν και πάλι
το φύλλο του αλουμινίου για κάποιο διάστημα, αφαίρεσαν την πηγή και παρατήρησαν τα
ίχνη…. Και οι δυο τους αναφώνησαν: «Είναι ένα ποζιτρόνιο..Πώς είναι δυνατόν να έχουμε
αυτή την ακτινοβολία; Αν και δεν υπάρχει πλέον η πηγή των σωματιδίων;».
Το περιεχόμενο της αφήγησης είναι τελεολογικό και έχει σκοπό μεταξύ άλλων: α) να
περιγράψει το έργο των Irene και Frederic Curie,β) να περιγράψει το φανταστικό γεγονός
στο οποίο η ιστορία εξελίσσεται (Η Irene άνοιξε την πόρτα και συνάντησε ένα ξένο
λέγοντας: «Έχω ένα τηλεγράφημα για τον Frederic και την Irene Curie, είναι από τη
Σουηδική Ακαδημία Επιστημών»), γ) να τονίσει το επιστημονικό πλαίσιο που επικρατούσε
κατά τη διάρκεια των ερευνών τους (ο Αderson στο άρθρο του δηλώνει ότι βρήκε ίχνη ενός
θετικού ηλεκτρονίου που το ονόμασε ποζιτρόνιο- Το σωματίδιο με μάζα ίση με το πρωτόνιο
και χωρίς φορτίο είχε ταυτοποιήσει ένας άλλος επιστήμονας ο Chadwick), δ) να περιγράψει
τις ανεπαρκείς εξηγήσεις στα πειράματά τους (Η Irene πρότεινε: «Ας αφήσουμε αυτό το
αποτέλεσμα.. μπορεί να είναι δημιούργημα της συσκευής». Ο Frederic συμφώνησε,
«Εξάλλου τα πειράματά μας με τα σωματίδια α προχωρούν καλά..», ε) να παρουσιάσει
στοιχεία από το πώς λειτουργεί η επιστήμη (Εννιά μήνες αργότερα ο Frederic μπήκε στο
εργαστήριο με ένα περιοδικό στο χέρι και διαβάζοντάς το αναφώνησε έκπληκτος: «Irene
στην καινούρια Επιθεώρηση της Φυσικής, ο Αderson…)
Στοιχεία στα οποία τα χαρακτηριστικά της Φύσης της Επιστήμης παρουσιάζονται (Εκείνο
τον καιρό η Irene και ο Frederic κέρδιζαν συνεχώς επιβεβαίωση στο εργαστήριό τους…
απλά τα πειράματά τους επιβεβαίωσαν την ύπαρξη των ποζιτρονίων και την ανακάλυψη του
Aderson- Το σωματίδιο με μάζα ίση με το πρωτόνιο και χωρίς φορτίο είχε ταυτοποιήσει
ένας άλλος επιστήμονας ο Chadwick, κ.ά.).
Βιογραφικά στοιχεία της Irene και Frederic Curie (….ο σύζυγός της είχε μάθημα στο
Πανεπιστήμιο και τα δυο τους παιδιά έκαναν βόλτα με τη νταντά τους, κ. ά.)
Παρουσίαση της επιστημονικής ερώτησης της ιστορίας: «Πώς η Irene και ο Frederic Curie
ανακάλυψαν τα νέα τεχνητά ραδιενεργά στοιχεία;»
Τα πρόσωπα της ιστορίας: Irene και Frederic Curie
Νοητικές εικόνες με σκοπό να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών (Η Irene ήταν
μόνη στο σπίτι όταν το κουδούνι χτύπησε- Η Irene στεκόταν ακόμα στην πόρτα και ο
άνθρωπος που κρατούσε το τηλεγράφημα την κοίταξε περιμένοντας).
Συναισθηματικό πλαίσιο της αφήγησης. Περιγράφονται τα συναισθήματα του ζευγαριού για
τις έρευνές τους, οι απογοητεύσεις τους κ. ά. (Η Irene υπέγραψε διστακτικά με την καρδιά
της να χτυπά δυνατά και πήρε το τηλεγράφημα- Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, χαμογέλασαν
αλλά απογοητευμένοι αφού ήταν αργά να δηλώσουν προτεραιότητα στην ανακάλυψη των
ποζιτρονίων...)
Το χωροχρονικό πλαίσιο της ιστορίας. Η ιστορία αρχίζει με ένα καθημερινό γεγονός που
ένας άνδρας χτυπάει την πόρτα του σπιτιού της Irene και ο ρυθμός της ιστορίας είναι πολύ
γρήγορος αφού αναφέρεται σε ένα μεγάλο εύρος γεγονότων για τη ζωή του ζευγαριού αλλά
και για το επιστημονικό τους έργο.
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Η αφήγηση με την αισθητική της παρουσίαση και με την τέχνη του προφορικού λόγου
συνεισφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε με το λόγο του δασκάλου είτε ως ψηφιακή
αφήγηση, όπως αυτή παρουσιάζεται για κάθε επιστήμονα στο διαδικτυακό χώρο του
προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχει το βασικό σκοπό να διευκολύνει τη μάθηση με ελκυστικό
τρόπο (Klassen, 2007; Klassen, & Klassen, 2014).
2.3. Δραστηριότητες μάθησης
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Αφηγηματικού Διδακτικού Μοντέλου η αφήγηση συνοδεύεται
από δραστηριότητες μάθησης. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι ενδεικτικές και σκοπεύουν
να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι δραστηριότητες είναι διαθέσιμες για το εν λόγω
σενάριο
στην
ιστοσελίδα:
http://science-storytelling.eu/files/GR_Materials/Activities_Joliot%20Curie_GR.pdf
Προσφέρονται επίσης και
προτάσεις
διαθέσιμες
για
τον
εκπαιδευτικό
http://science-storytelling.eu/files/GR_Materials/GR_Guidelines_Joliot%20Curie.pdf με σαφή περιγραφή των
μαθησιακών αποτελεσμάτων επισημαίνοντας με ιδιαίτερη βαρύτητα τα χαρακτηριστικά της Φύσης
της Επιστήμης, όπως αυτά αναδεικνύονται στις εν λόγω δραστηριότητες. Θα αναφερθώ σε μερικές
από αυτές και ειδικότερα στη δεύτερη και την πέμπτη δραστηριότητα.
Ειδικότερα η δεύτερη δραστηριότητα του σεναρίου αφορά τα γεγονότα πριν την ανακάλυψη
του νετρονίου, τα οποία αναφέρονται στην αφήγηση και στις προτεινόμενες πληροφορίες.
Προτείνεται στους μαθητές να γράψουν ένα κείμενο για να εξηγήσουν γιατί οι ανακαλύψεις δεν
αποδόθηκαν στην Irene και στον Frederic Curie αφού είχαν διεξάγει επιτυχώς τα σχετικά
πειράματα. Με αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές αναμένεται να αναπτύξουν τις δεξιότητες: να
επιλέγουν τα κατάλληλα στοιχεία για να γράψουν ένα κείμενο με τα επιχειρήματά τους, να
παρατηρούν μια εικόνα και να την ερμηνεύουν, να εντοπίζουν το πώς αναπτύσσεται η επιστήμη. Η
δραστηριότητα αυτή αφορά τα χαρακτηριστικά της Φύσης της Επιστήμης**: «η επιστημονική
γνώση είναι αβέβαιη αλλά έχει διάρκεια», «η επιστήμη απαιτεί και βασίζεται στην εμπειρική
απόδειξη» και «η επιστήμη έχει ένα υποκειμενικό στοιχείο».
Η πέμπτη δραστηριότητα αφορά στην περιγραφή των πειραματικών αποτελεσμάτων για το
ερευνητικό έργο του ζεύγους Curie. Αυτή η περιγραφή είναι σημαντική επειδή συνδέεται με τη
βασική επιστημονική ερώτηση του μαθήματος. Επιπλέον σε αυτή τη δραστηριότητα, προτείνεται
στους μαθητές να επαληθεύσουν τη σχέση μάζας και φορτίου η οποία είναι ίδια στις δυο πλευρές
της προτεινόμενης αντίδρασης που αφορά την τεχνητή ραδιενέργεια.. Με αυτή τη δραστηριότητα,
οι μαθητές αναμένεται να αναπτύξουν τις ακόλουθες δεξιότητες: να ερμηνεύσουν το επιστημονικό
πείραμα και να γράψουν το σχετικό κείμενο, να επαληθεύσουν τη διατήρηση της μάζας και του
φορτίου στην αντίδραση της τεχνητής ραδιενέργειας.
3. Συμπεράσματα
Το αφηγηματικό Διδακτικό Μοντέλο είναι ένα μοντέλο που αξιοποιεί τη αφήγηση ως
καινοτόμο στρατηγική στη διδασκαλία της επιστήμης. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η αφήγηση
με τις κατάλληλες δραστηριότητες μάθησης, όπως αυτές προτείνονται στο πλαίσιο του
Προγράμματος συνεισφέρει σε ενδιαφέρουσες αλλαγές της διδασκαλίας της επιστήμης. Αυτές οι
αλλαγές αφορούν τη σύνδεση της διδασκαλίας της επιστήμης με το ανθρώπινο στοιχείο της
επιστήμης. Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναπτύχθηκε σύμφωνα με τη φιλοσοφία του
Προγράμματος, έχει εφαρμοστεί στις σχολικές τάξεις και έχουν προκύψει ενδιαφέροντα
αποτελέσματα. Οι μαθητές ενδιαφέρονται για το μάθημα, επικοινωνούν, αναπτύσσουν θετικές
στάσεις για την επιστήμη κ. ά. και τα αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί σε άλλο άρθρο
Apostolopoulos, et al., (2014). Μπορούμε να παραδεχτούμε ότι έχουν προκύψει νέα ερευνητικά
ερωτήματα τα οποία απαιτούν περαιτέρω έρευνα. Εάν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα
επαληθευτούν σε ένα μεγάλο δείγμα μαθητών, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το Αφηγηματικό
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Διδακτικό Μοντέλο χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο μοντέλο και μπορεί να συνεισφέρει στη
βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας της επιστήμης.
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Παράρτημα
Το τηλεγράφημα **
«Η Irene ήταν μόνη στο σπίτι όταν το κουδούνι χτύπησε. Ο σύζυγός της είχε μάθημα στο
Πανεπιστήμιο και τα δυό τους παιδιά έκαναν βόλτα με τη νταντά τους. Το κουδούνι ξαναχτύπησε.
Η Irene άνοιξε την πόρτα και συνάντησε ένα ξένο λέγοντας: «Έχω ένα τηλεγράφημα για τον
Frederic και την Irene Curie, είναι από τη Σουηδική Ακαδημία Επιστημών». Η Irene κράτησε την
αναπνοή της….
Αναρίθμητες σκέψεις ήρθαν στο μυαλό της… ιστορίες που της αφηγήθηκε η μητέρα της,
όταν η Marie και ο Pierre πήγαν στη Σουηδία για το βραβείο Νόμπελ…
Σκέψεις από την παιδική της ηλικία, από την εποχή της ειρήνης, από τον πόλεμο που μαζί με
τη μητέρα της εργαζόταν στα στρατιωτικά νοσοκομεία προσφέροντας υπηρεσίες στις μηχανές για
τις ακτίνες Χ, σώζοντας τους τραυματισμένους στρατιώτες.
Σκέψεις από τις μελέτες της στο πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τη μητέρα της, σκέψεις για
τον έρωτά της και το γάμο της με τον Frederic που εργαζόταν ως τεχνικός στο εργαστήριό τους..
Εκείνο τον καιρό η Irene και ο Frederic κέρδιζαν συνεχώς επιβεβαίωση στο εργαστήριό τους
από τις τεχνικές που εφάρμοζαν με επιτυχία. Σε μερικά από τα πειράματά τους με το θάλαμο
ιονισμού παρατήρησαν σωματίδια τα οποία φαίνονταν να έχουν παράξενες ιδιότητες. Ενώ ήταν
θετικά φορτισμένα και λογικά θα έπρεπε να είναι πρωτόνια είχαν μάζα ίση με τα ηλεκτρόνια. Αυτό
ήταν πολύ παράξενο, αν όχι αδύνατον …
Πειραματίζονταν τότε με διαφορετικά υλικά εκθέτοντάς σε ακτινοβολία α…
Σκέφτονταν πώς θα μπορούσαν να το ερευνήσουν περισσότερο το παράξενο φαινόμενο.
Η Irene πρότεινε: «Ας αφήσουμε αυτό το αποτέλεσμα.. μπορεί να είναι δημιούργημα της
συσκευής». Ο Frederic συμφώνησε, «Εξάλλου τα πειράματά μας με τα σωματίδια α προχωρούν
καλά..».
Εννιά μήνες αργότερα ο Frederic μπήκε στο εργαστήριο με ένα περιοδικό στο χέρι και
διαβάζοντάς το αναφώνησε έκπληκτος: «Irene στην καινούρια Επιθεώρηση της Φυσικής, ο
Αderson στο άρθρο του δηλώνει ότι βρήκε ίχνη ενός θετικού ηλεκτρονίου που το ονόμασε
ποζιτρόνιο».
Η Irene έριξε μια γρήγορη ματιά στο άρθρο. «Αυτό είναι όμοιο με τα δικά μας ευρήματα,
είναι πιθανόν να μην ήταν ένα δημιούργημα της μηχανής τελικά… Είμαι σίγουρη, θα πρέπει να
ξανακάνουμε τα πειράματα…»
Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, χαμογέλασαν αλλά απογοητευμένοι αφού ήταν αργά να δηλώσουν
προτεραιότητα στην ανακάλυψη των ποζιτρονίων.. απλά τα πειράματά τους επιβεβαίωσαν την
ύπαρξη των ποζιτρονίων και την ανακάλυψη του Aderson.
Αλλά και άλλα πειράματά τους, όταν ανίχνευσαν τα ίχνη σωματιδίων που εκπέμπονταν από
υλικά που περιείχαν υδρογόνο αφού εκτίθονταν σε ακτινοβολία α, απλά επιβεβαίωσαν την ύπαρξη
του νετρονίου. Το σωματίδιο με μάζα ίση με το πρωτόνιο και χωρίς φορτίο είχε ταυτοποιήσει ένας
άλλος επιστήμονας ο Chadwick.
Η Irene αναρωτιόνταν: «Αν τα πειράματα του Chadwick είναι σωστά και τα δικά μας
δεδομένα επιβεβαιώνουν το νετρίνο, τότε πώς συμπεριφέρεται;»
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Ο Frederic ψιθύρισε απογοητευμένος: «Δεν ξέρω.. όταν ένα πρωτόνιο εκπέμπεται από το
αλουμίνιο είναι φανερό ότι παίρνουμε πυρίτιο… Αλλά τι παίρνουμε όταν εκπέμπεται ένα νετρόνιο;
Ας κάνουμε το πείραμα άλλη μια φορά..»
Ο Frederic και η Irene έστησαν τη συσκευή και τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια. Όταν ο
Frederic μετακίνησε τη συσκευή, η Irene παρατηρώντας τη συσκευή πετάχτηκε έκπληκτη: «
Frederic, υπάρχει ακόμη ίχνος από ένα ποζιτρόνιο”.
O Frederic την κοίταξε: « Αυτό δεν είναι δυνατόν. Μάλλον κάτι παρερμήνευσες».
Η Irene ήταν σίγουρη: «Υπάρχει ένα ίχνος από ποζιτρόνιο. Κοίταξε εμφανίστηκε ακόμη ένα
ποζιτρόνιο.. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις έρευνές μας».
Ο Frederic έφερε πίσω την πηγή των σωματιδίων α βομβάρδισαν και πάλι το φύλλο του
αλουμινίου για κάποιο διάστημα, αφαίρεσαν την πηγή και παρατήρησαν τα ίχνη..
Και οι δυό τους αναφώνησαν: «Είναι ένα ποζιτρόνιο..Πώς είναι δυνατόν να έχουμε αυτή την
ακτινοβολία; Αν και δεν υπάρχει πλέον η πηγή των σωματιδίων;».
Η Irene στεκόταν ακόμα στην πόρτα και ο άνθρωπος που κρατούσε το τηλεγράφημα την
κοίταξε περιμένοντας.
Η Irene χαμογέλασε λέγοντας: «Θέλετε να ανοίξω το τηλεγράφημα;»
«Όχι όχι… χρειάζομαι μόνον της υπογραφή σας».
Η Irene υπέγραψε διστακτικά με την καρδιά της να χτυπά δυνατά και πήρε το τηλεγράφημα.
Αναρωτιόνταν αν έπρεπε να το ανοίξει ή να περιμένει τον Frederic.
To 1935 n Irene και ο Frederic Curie τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ στη χημεία σε
αναγνώριση της προσφοράς τους στη δημιουργία νέων ραδιενεργών στοιχείων.»
* Οι κατηγορίες αυτές που οι επιστήμονες ονομάζουν Φύση της Επιστήμης(Nature Of
Science-NOS- ) είναι:
Χαρακτηριστικά της Φύσης της Επιστήμης/Nature Of Science (NOS)
1. Η επιστήμη απαιτεί και βασίζεται στην εμπειρική γνώση.
2. Η παραγωγή γνώσης στην επιστήμη έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά και κοινές συνήθειες
κατά την παραγωγή.
3. Η επιστημονική γνώση έχει δυναμικό χαρακτήρα αλλά έχει διάρκεια. Οι νόμοι και οι
θεωρίες σχετίζονται, αλλά είναι διακριτά εiδη επιστημονικής γνώσης.
5. Η επιστήμη είναι μια σημαντική δημιουργική δραστηριότητα.
6. Η επιστήμη έχει ένα υποκειμενικό στοιχείο.
7. Υπάρχουν ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές επιδράσεις στην επιστήμη.
8. Η επιστήμη και η τεχνολογία αλληλεπιδρούν, αλλά δεν είναι ίδιες.
9. H επιστήμη και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί δεν μπορούν να δώσουν απάντηση σε όλες τις
ερωτήσεις (McComas 2004).
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι για να μάθει κάποιος επιστήμη πρέπει πρώτα να
κατανοήσει τι ακριβώς είναι η επιστήμη. Επειδή είναι δύσκολο να ορίσουμε την επιστήμη γι’ αυτό
οι επιστήμονες δίνουν κατάλογο με τα χαρακτηριστικά της. Στην Αγγλική Γλώσσα η λέξη Science
σημαίνει Φυσικές Επιστήμες.
** Η ιστορία Το Τηλεγράφημα γράφηκε από τον Peter Heering με την υπoστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (έργο: 518094-LLP-1-2011-1-GRCOMENIUS-CMP) και του
Πανεπιστημίου του Φλένσμπουργκ της Γερμανίας. Διασκευάστηκε για τις ανάγκες της εργασίας
από την Αικατερίνη Ριζάκη.
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Ανθρωπιστικές επιστήμες στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΥΠΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Αυλωνίτου Α. Χρυσάνθη
chrysanthi_music@hotmail.com
Καθηγήτρια Μουσικής ΠΕ 16.01
Yποψήφια Διδάκτωρ Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1. Περίληψη
Το παρόν άρθρο έχει στόχο να παρουσιάσει τη μουσική εκπαίδευση σήμερα στην Ελλάδα και
να προτείνει την υιοθέτηση της άτυπης παιδαγωγικής για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των
στόχων της μουσικής αγωγής στην Ελλάδα. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή
δευτερογενών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από βιβλία και άρθρα σε περιοδικά. Με
δεδομένο ότι στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, αρχίζουν να διαφαίνονται
σημαντικές αλλαγές στις παιδαγωγικές αντιλήψεις, το σχολείο του 21ου αιώνα αρχίζει να συνδέει τη
σχολική μάθηση με τα βιώματα και τις εμπειρίες των μαθητών. Στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό
παρατηρείται μέσα από τα πρώτα βήματα εφαρμογής της άτυπης παιδαγωγικής, η οποία όμως έχει
πολύ μέλλον προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Ο πειραματισμός και η βιωματική
επαφή με μουσικά φαινόμενα, που προσφέρει η άτυπη παιδαγωγική οδηγούν τον μαθητή στην
απελευθέρωση των δημιουργικών του ικανοτήτων και στο χτίσιμο μιας στέρεης προσωπικότητας
για το μέλλον του.
Λέξεις κλειδιά: μουσική εκπαίδευση, Ελλάδα, Άτυπη Παιδαγωγική, μαθητής
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2. Εισαγωγή
Η διδασκαλία της μουσικής οφείλει να αντικατοπτρίζει τους στόχους του προγράμματος
σπουδών, το οποίο οφείλει να δίνει έμφαση στις πρακτικές δεξιότητες, το τραγούδι και το παιχνίδι.
Η σπουδαιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης της μουσικής σήμερα πρέπει να βασίζεται στις
ανάγκες και τα κίνητρα όλων ανεξαιρέτως των μαθητών (Βουγιούκα, 2007). Ο δάσκαλος μαζί με
τους μαθητές και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, οφείλει να προγραμματίζει και να εφαρμόζει τη
διδασκαλία και τη μάθηση σχεδιάζοντας «το δικό τους πρόγραμμα σπουδών» με βάση το άνοιγμα
προς τη μουσική ψυχαγωγίας των μαθητών και τις ατομικές ικανότητες των εκπαιδευτικών
(Georgii-Hemming & Westvall, 2010; Sandberg & Arlemalm-Hagser, 2011). Οι δάσκαλοι
μουσικής στη Σουηδία, είναι απόφοιτοι μουσικών τμημάτων και επιθυμούν οι μαθητές τους να
είναι μουσικά αφοσιωμένοι και να επεκτείνουν αυτό το ενδιαφέρον πέρα από το πεδίο ενός
εκπαιδευτικού ιδρύματος εφαρμόζοντάς το για ατομικές ή πολιτιστικές ανάγκες (Skolverket, 2005,
Georgii-Hemming, 2005, 2006).
Η μουσική ως φαινόμενο δεν επικεντρώνεται και δεν θεωρείται αυτόνομο αντικείμενο.
Ωστόσο, η έννοια της μουσικής θεωρείται ως μοναδική πηγή προσωπικής και κοινωνικής
ανάπτυξης. Επομένως, κάθε μαθητής πρέπει να είναι σεβαστός, να μαθαίνει να συνεργάζεται, να
έχει ευκαιρίες να βρει την ταυτότητά του και να γίνει ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος με
αυτοπεποίθηση. Πρέπει επίσης να ενημερωθούν - και να αναλάβουν την ευθύνη - για αυτό που
μαθαίνουν, να ανακαλύψουν τις ικανότητές τους και την πιθανή αξία της αισθητικής γνώσης.
Μέσω θετικών μουσικών εμπειριών, οι άνθρωποι μπορούν να αισθάνονται χαρά και αλληλεγγύη,
να αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και να ανακαλύπτουν ότι οι διαφορετικές μορφές γνώσης έχουν
αξία (Georgii-Hemming, 2005, Skolverket, 2005). Το παρόν άρθρο έχει στόχο να παρουσιάσει
θεωρητικά, μέσα από ήδη διεξαχθείσες έρευνες τον τρόπο με τον οποίο η διδασκαλία της μουσικής
στα σχολεία θα επιτύχει τους παραπάνω στόχους, εστιάζοντας στην άτυπη παιδαγωγική και
προτείνοντας μέτρα για την βελτίωση της διδασκαλίας της μουσικής στα ελληνικά σχολεία.
3. Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα
Βασικός στόχος της διδασκαλίας των μαθημάτων αισθητικής αγωγής, και ιδιαίτερα του
μαθήματος της Μουσικής, είναι η παράλληλη και ισόρροπη ανάπτυξη του διανοητικού, ψυχικού
και αισθητικού δυναμικού του μαθητή μέσω της θεωρητικής και της πρακτικής επαφής με τα έργα
της τέχνης. Οι κύριες λειτουργίες μάλιστα του μαθήματος της μουσικής στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές απέναντι στο ωραίο, να
επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους και να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες, να
απελευθερώσουν τα συναισθήματά τους, να ενεργοποιήσουν τις ικανότητες της έκφρασής τους να
αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, να εξασκηθούν σε ψυχοκινητικές δεξιότητες αλλά και να
οργανώσουν τις ανώτερες λειτουργίες της σκέψης και συγκεκριμένα τη λειτουργία της ανάλυσης,
της σύνθεσης, της αξιολόγησης και της μεταγνώσης, λειτουργίες που ωθούν τον μαθητή στην
αυτογνωσία, στον αυτοέλεγχο και στην αυτορρύθμιση (Ελευθεριάδης, 2001).
Με τις πιο πάνω παραδοχές οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως τα μαθήματα της αισθητικής
αγωγής γενικά και ειδικά τα μαθήματα της μουσικής συνηθίζουν τον μαθητή στην
αυτοσυγκέντρωση, τον προετοιμάζουν για δημιουργικές επιδιώξεις και συντελούν στην απόκτηση
ψυχοκινητικής ισορροπίας. Πιο συγκεκριμένα ακούγοντας και βλέποντας ο μαθητής έργα τέχνης
συνηθίζει να απολαμβάνει το «ωραίο», να αυτοσυγκεντρώνεται, η σκέψη του να προχωρά προς τα
υψηλά, τα μεγάλα και τα ωραία (Kuttner, 2015). Όλα τα παραπάνω τίθενται ως βασικοί στόχοι του
μαθήματος της μουσικής από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο. Συγκεκριμένα τόσο στο
Νηπιαγωγείο, όσο και στο Δημοτικό το μάθημα της μουσικής λαμβάνει παιχνιώδη χαρακτήρα,
μέσα από το οποίο ο μαθητής μαθαίνει να εξερευνά και να πειραματίζεται με τους ήχους και τη
μουσική (Αποστολίδου, 1995; Θεοδωρίδης, 2016). Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο οι μαθητές είναι
πλέον ικανοί για λεπτομερείς αισθητικές διακρίσεις, και χρησιμοποιώντας βασικές γνώσεις
μουσικής σημειογραφίας, θεωρίας και μορφολογίας μπορούν να προχωρήσουν σε πληρέστερη
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ανάλυση της δομής των μουσικών έργων και κατανόηση των κοινωνικών και πολιτιστικών
συνθηκών μέσα στις οποίες γεννήθηκαν, καθώς και σε αρτιότερη ερμηνευτική προσέγγιση και
αξιολόγησή τους (Καραλαζάρου, 2009).
4. Άτυπη Παιδαγωγική
Τα κίνητρα για την εφαρμογή της άτυπης παιδαγωγικής στα σχολεία προέρχονται συχνά από
την επιθυμία να αντισταθμιστούν οι περιορισμοί στο περιεχόμενο ή τη μεθοδολογία του επίσημου
προγράμματος σπουδών (Jeffs & Smith, 1990). Επιπλέον, η ανεπίσημη μουσική παιδαγωγική
μπορεί να είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης της έλλειψης εμπλοκής των μαθητών στη μουσική
εκπαίδευση στα σχολεία. Η ιδέα είναι ότι μέσω της ανεπίσημης παιδαγωγικής της μουσικής, οι
μαθητές θα έχουν την εξουσία να επηρεάζουν και να ελέγχουν το περιεχόμενο, καθώς και το
ρυθμό, της δικής τους μάθησης. Οι μαθητές επιλέγουν τη μουσική που θέλουν να ασκήσουν και να
εκτελέσουν, και μαθαίνουν με ακρόαση και ακουστική αντιγραφή και όχι με σημειώσεις. Αυτή η
μορφή εκπαίδευσης πραγματοποιείται με μέτρια συμμετοχή του δασκάλου. Αυτό θεωρείται ότι
παρέχει στους μαθητές μια αίσθηση αναγνώρισης και μεγαλύτερη αυτονομία στις μαθησιακές τους
εμπειρίες. Η προσδοκία είναι επίσης ότι οι μαθητές θα αποκτήσουν σταδιακά γνώση άλλων
μουσικών ειδών εκτός της δικής τους εμπειρίας. Ως εκ τούτου, η άτυπη εκπαίδευση στοχεύει να
προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες να δοκιμάσουν νέα πράγματα και να επεκτείνουν τις εμπειρίες
τους (Green, 2008).
Ο Wright (2008), αναφερόμενος στο Freire (1972) και στο Folkestad (2006) υποστηρίζει ότι
με την άτυπη μάθηση και την ένταξη στη μουσική παιδαγωγική, οι μαθητές θα έχουν τη
δυνατότητα να αναπτύξουν κοινωνική συνείδηση. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αρχές, η
παιδαγωγική της ανεπίσημης μουσικής έχει ευρύτερο φάσμα και εμβέλεια που εκτείνεται πέρα από
την τάξη. Προτίθεται να προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες συμμετοχής στις κοινωνίες τους ως
ενεργοί πολίτες, τόσο σε μουσικό όσο και σε γενικότερο επίπεδο. Αυτό αποτελεί μέρος των
διαδικασιών δια βίου μάθησης των μαθητών, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για τη
λήψη δημοκρατικών αποφάσεων. Τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης των απόψεων και των
απόψεων των άλλων ανθρώπων με σεβασμό και εξίσου με το σεβασμό των άλλων. Αν η πρακτική
της άτυπης παιδαγωγικής μουσικής διευκολύνει αυτές τις προσδοκίες, οι μαθητές έχουν τη
δυνατότητα να επωφεληθούν από την προσωπική, μουσική και κοινωνική ανάπτυξη στα πλαίσια
της υποχρεωτικής μουσικής εκπαίδευσης.
Ένα πολύ νόμιμο κίνητρο που δηλώνει τη χρήση άτυπων στρατηγικών διδασκαλίας είναι η
αύξηση της εμπλοκής και της κινητικότητας των μαθητών στη μουσική εκπαίδευση στο σχολείο
(Green, 2002, 2008, Folkestad, 2006). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές απολαμβάνουν το μουσικό
θέμα και εκτιμούν ότι μπορούν να παίζουν μουσική σε ομάδες (Skolverket, 2005). Τα
προγράμματα σπουδών μουσικής χαρακτηρίζονται όλο και περισσότερο από την τρέχουσα μουσική
κουλτούρα (Karlsson & Karlsson, 2009).
Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής Αγωγής (2003) καθορίζεται συγκεκριμένο
περιεχόμενο ανά τάξη, όμως αυτό δεν αποτελεί στατικό ή περιοριστικό σχήμα. Το τελικό
αποτέλεσμα, δηλαδή η επιλογή στόχων και δραστηριοτήτων, εξαρτάται κάθε φορά από τη
δυναμική που αναπτύσσουν διδάσκοντες-μαθητές-γνωστικό αντικείμενο-μαθησιακό περιβάλλον.
Οι ενότητες ως γνωστικά πεδία θα συνδυάζονται και οι ουσιώδεις πτυχές των γνωστικών περιοχών
θα αναδεικνύονται εξελικτικά (π.χ., το τονικό ύψος είναι βασικό δομικό συστατικό για όλες τις
τάξεις, όμως το βάθος προσέγγισης διαφοροποιείται σε κάθε επίπεδο) (Καραλαζάρου, 2009). Το
παραπάνω μπορεί να θεωρηθεί ότι κινείται στο πρότυπο της Άτυπης Παιδαγωγικής.
Για την αποτελεσματική εφαρμογή της Άτυπης Παιδαγωγικής σημαίνον ρόλο διαδραματίζει
και η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού της μουσικής. Η πρώτη του ευθύνη είναι να δημιουργεί
ένα ελκυστικό πρόγραμμα, μια ενδιαφέρουσα διδασκαλία με εφαρμογή των κανόνων μιας
αποτελεσματικής διδακτικής μεθοδολογίας ώστε να προσεγγίζεται η επίτευξη των διδακτικών
στόχων και σκοπών του μουσικού μαθήματος. Όταν ο μουσικοπαιδαγωγός πρώτος αυτός θεωρεί το
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μάθημά του αναπόσπαστο μέρος του γενικού εκπαιδευτικού προγράμματος, όταν ο ίδιος πιστεύει
στην αξία του μαθήματος του, τότε ασφαλώς θα μπορέσει να μεταδώσει την πίστη του αυτή στους
μαθητές του, να τους εμψυχώσει και να τους φέρει πιο κοντά στο επιδιωκόμενο θετικό αποτέλεσμα
(Ελευθεριάδης, 2001).
Ο μουσικοπαιδαγωγός θα πρέπει να μην είναι ποτέ ικανοποιημένος, όσο τέλεια καλλιτεχνική,
επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση κι αν έχει, να πειραματίζεται, να επανεξετάζει τις
μεθόδους του, να επανατροφοδοτείται από τα λάθη και τις επιτυχίες του, προσπαθώντας έτσι να
βελτιώνει πάντοτε τον τρόπο της διδασκαλίας του. Κάθε δάσκαλος έχει τη δική του μέθοδο
ανάλογα με την πείρα, τις παιδαγωγικές του γνώσεις και μελέτες. Πρέπει όμως να ασκεί
αυτοέλεγχο και αυτοκριτική έτσι που να καθίσταται το πρόγραμμα του μαθήματος του ολοένα
τελειότερο και επαγωγικότερο. Αν δεν τηρήσει τα ανωτέρω, θα διατρέξει τον κίνδυνο να μείνει
στάσιμος, και η στασιμότητα του αυτή φέρνει παρακμή (Μαγαλιού, 2010).
Πλέον τούτου, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει, εκτός από γνώσεις και διδακτική εμπειρία,
επαρκή γνώση ψυχολογίας, που θα του επιτρέψει να γνωρίζει τη λειτουργία της ανθρώπινης
σκέψης. Γιατί κάθε μαθητής είναι ένα ξεχωριστό πρόβλημα και για να το προσεγγίσει με επιτυχία ο
εκπαιδευτικός οφείλει να έχει κατανόηση και υπομονή, διακριτικότητα και να επιδεικνύει φιλική
διάθεση και ειλικρίνεια (Kalantzis et al., 2011).
Τα αποτελέσματα τα άτυπης παιδαγωγικής είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους μαθητές.
Συγκεκριμένα οι μαθητές αναπτύσσουν την ικανότητα να δημιουργούν και να υλοποιούν τις δικές
τους καλλιτεχνικές έννοιες και τις απαραίτητες δεξιότητες για την έκφρασή τους. Παράλληλα
αποκτούν δεξιότητες για ρεπερτόριο, δεξιότητες για σύνολα, για εξάσκηση και πρόβες, ανάγνωση
και γραφή μουσικής. Οι μαθητές επίσης κατέχουν λεκτικές ικανότητες ώστε να μπορούν να μιλάνε
και να γράφουν για τις μουσικές τους δεξιότητες και τις αυτοσχεδιαστικές δεξιότητες. Σήμερα η
ικανότητα αυτοσχεδιασμού τουλάχιστον σε κάποιο επίπεδο θεωρείται ήδη ως βασική δεξιότητα σε
όλους τους μουσικούς. Επιπλέον, οι επιδόσεις και οι δεξιότητες επικοινωνίας έχουν αποκτήσει
σημασία (Hanna, 2007).
Αναφορικά με τα θεωρητικά αποτελέσματα που βασίζονται στη γνώση οι μαθητές μπορούν
να κατανοούν το μουσικό υλικό και το πλαίσιο διαφορετικών θεμάτων. «Γνωρίζοντας μια
αντιπροσωπευτική επιλογή του κύριου ρεπερτορίου της κύριας μελέτης τους» και «τα μουσικά
στυλ και την ιστορία τους» οι μαθητές μπορούν να αναφερθούν ως παραδείγματα αυτών. Η βασική
επίσης γνώση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας είναι ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα
για τους νέους μουσικούς σήμερα (Hanna, 2007).
Τέλος οι μαθητές αναπτύσσουν γενικές ικανότητες όπως "ανεξαρτησία, ψυχολογική
κατανόηση, κρίσιμες συνειδητοποιήσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες". Συγκεκριμένα ο μαθητής
αναμένεται να εργαστεί ανεξάρτητα σε διάφορα θέματα, όπως η συγκέντρωση, η ανάλυση και η
ερμηνεία των πληροφοριών. Η ψυχολογική κατανόηση περιέχει στοιχεία όπως ανάπτυξη και χρήση
φαντασίας, διαίσθησης, συναισθηματικής κατανόησης, δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων και
διαχείρισης άγχους απόδοσης. Από αυτή την άποψη, η κύρια εστίαση είναι η ενθάρρυνση του
μαθητή να εργάζεται και να αναπτύσσει τη μουσική του με κριτικό και ανεξάρτητο τρόπο
(Μαρκέα, 2008).
5. Συμπεράσματα
Από το σύνολο του παρόντος άρθρου συμπεραίνεται πως για να επιτευχθούν οι σκοποί και οι
στόχοι του μαθήματος της μουσικής στην Ελλάδα θα πρέπει οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά και
βιωματικά στην εκπαίδευση και η διδασκαλία των εκπαιδευτικών να προσαρμόζεται στις ανάγκες
και τις ιδιαιτερότητες όλων των μαθητών ανεξαιρέτως. Παράλληλα ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι
εμψυχωτής των μαθητών και όχι καθοδηγητής μέσα απ' το παιχνίδι και τη δημιουργία, τα οποία
πρεσβεύει η άτυπη παιδαγωγική.
Οι στρατηγικές που θα χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στη διδασκαλία του θα πρέπει να
συνθέτουν και να αξιοποιούν όλα τα διεθνή μουσικά συστήματα, κατάλληλα προσαρμοσμένα στην
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ελληνική μουσική εκπαίδευση. Ποικίλα παραδείγματα μπορεί να πάρει ο εκπαιδευτικός από
συγκεκριμένες εφαρμογές σε σχολεία του εξωτερικού και να τα προσαρμόσει στην ελληνική τάξη.
Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει ανάγκη να αναβαθμιστεί και να ανανεωθεί προκειμένου ο
μαθητής να αναπτύξει μια γερή προσωπικότητα, που θα του εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον
στην κοινωνία του 21ου αιώνα.
Με δεδομένο ότι το παρόν άρθρο είναι καθαρά βιβλιογραφικό, προτείνεται η διεξαγωγή
πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας στο μέλλον, η οποία θα διερευνά τις αντιλήψεις και τις στάσεις
των δασκάλων της μουσικής απέναντι στην άτυπη παιδαγωγική, στα οφέλη της στην επίδοση των
μαθητών αλλά και τα πιθανά εμπόδια που παρακωλύουν την εφαρμογή της. Η ποιοτική έρευνα
προτείνεται προκειμένου να διερευνηθούν εις βάθος οι αντιλήψεις και οι στάσεις των δασκάλων
της μουσικής, μέσα από έναν οδηγό ημιδομημένης συνέντευξης, όπου κάθε εκπαιδευτικός θα
αναλύει ελεύθερα τις απόψεις του.
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1. Περίληψη
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΔιαβάΖΟΥΜΕ το Άργος, Ξετυλίγουμε το νήμα του χρόνου
και γράφουμε τη δική μας ιστορία» μέσα από τους εκπαιδευτικούς περιπάτους και την
παρατήρηση έχει στόχο την επαφή, τη γνωριμία και την ευαισθητοποίηση των μαθητών της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα διάσπαρτα μνημεία της πόλης. Επιδίωξη του προγράμματος είναι
οι μικροί μαθητές να κατανοήσουν τις λειτουργίες της πόλης στο παρελθόν σε σχέση με το παρόν,
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καθώς και τον τρόπο που διαβιούσαν, ιδιωτικά και δημόσια, οι κάτοικοί της σε κάθε μια από τις
σημαντικές ιστορικές περιόδους της. Τέλος να αντιληφθούν πως η πόλη αλλάζει, μεταμορφώνεται
συνεχώς και μαζί της αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο ζουν οι κάτοικοί της.
Λέξεις κλειδιά: άνθρωπος, πόλη, μνημείο, ιστορία, προστασία.
2. Εισαγωγή
Το σχολείο «επιβάλλεται» να προσφέρει στα παιδιά τα ερεθίσματα που θα τα βοηθήσουν να
αποκτήσουν γνώσεις και βιώματα έξω από τα σχολικά βιβλία. Να τα ωθήσει να ψάξουν, να
αναρωτηθούν, να ανακαλύψουν, να εκφραστούν, να προβληματιστούν και να προσπαθήσουν να
βρουν τις λύσεις. Το εκπαιδευτικό βιωματικό πρόγραμμα «ΔιαβάΖΟΥΜΕ το Άργος, Ξετυλίγουμε
το νήμα του χρόνου και γράφουμε τη δική μας ιστορία» επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση των
μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, για
την προστασία και την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο σύμφυτος δεσμός της
εκπαίδευσης και του τοπικού πολιτισμού, αν και θα έπρεπε να είναι αυτονόητος, αποτελεί μια
πραγματικότητα που τις περισσότερες φορές απουσιάζει τόσο από το σχολικό πρόγραμμα όσο και
από τον προγραμματισμό των δράσεων των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
Η διατήρηση των μνημείων πολιτισμού ήταν το έναυσμα για την οργάνωση του
εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο αποτελεί συνέχεια της δράσης "Μνημείο – Μνήμης Πράξη", και το οποίο, με αφορμή την καταστροφή των μνημείων, τόσο εξαιτίας του ανθρώπου όσο
και φυσικών καταστροφών, και με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία εστίαζαν στην
ανάπτυξη έντονων συναισθημάτων, δυναμικών εικόνων και του αυτοσχεδιασμού, δημιούργησε ένα
διαδραστικό παιχνίδι με σκοπό την ενδυνάμωση της ιστορικής μνήμης και της αξίας της .
Η εικόνα των διάσπαρτων μνημείων της πόλης, η άλλοτε ανάδειξη και άλλοτε εγκατάλειψή
τους, η αδιαφορία των πολλών ή και η άγνοια των λίγων ενίοτε και για την ίδια την ύπαρξή τους,
αποδίδει στον καθένα από εμάς μικρό ή μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την εικόνα αυτή. Τόσο η φύση
όσο και ο άνθρωπος, πολλές φορές, συμβάλλουν στο να αλλάξει σιγά-σιγά η μορφή τους και,
κάποιες φορές, αυτή η αλλαγή να φτάσει μέχρι την καταστροφή τους. Το πρώτο και θεμελιώδες
ερέθισμα για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η συνειδητοποίηση πως, αν
έχουμε μερίδιο στη φθορά των μνημείων της πόλης μας, τότε σίγουρα μπορούμε να έχουμε και
μερίδιο στην προστασία τους. Η δράση καλύπτει τη διαχρονική πορεία της πόλης του Άργους στο
χρόνο, από τη μυκηναϊκή εποχή έως και σήμερα. Όσο μεγάλη ήταν η πρόκληση τόσο μεγάλος ήταν
και ο ενθουσιασμός για τη δημιουργία μιας ευέλικτης δραστηριότητας, που να ταξιδεύει τα παιδιά
στο παρελθόν, χωρίς περιορισμούς στον αυτοσχεδιασμό και την αναπροσαρμογή, με βάση τους
προβληματισμούς και τις αναζητήσεις των ίδιων των μαθητών.
Η γνώση (βιωματική επαφή με τα μνημεία: ποια είναι; που βρίσκονται;), η προστασία (πως
προστατεύεται ένα μνημείο;) και η συμμετοχή (πως μπορώ να βοηθήσω εγώ;) αποτελούν τους
συνδετικούς κρίκους στο πρόγραμμα, το οποίο αναπτύσσεται σταδιακά σε τέσσερεις θεματικές
ενότητες, η καθεμιά από τις οποίες διαιρείται σε επιμέρους δράσεις. Στόχος είναι η δημιουργική και
συνάμα προσωπική εμπλοκή των μαθητών με τα μνημεία του Άργους, η μελέτη και η προβολή
τους, η προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της, η ανάλυση των στοιχείων που συνθέτουν την πολιτιστική μας ταυτότητα και η καταγραφή της
δικής μας ιστορίας σε σχέση με την πόλη και τα μνημεία της.
3. Κυρίως μέρος
3.1. Περιγραφή προγράμματος
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΔιαβάΖΟΥΜΕ το Άργος, Ξετυλίγουμε το νήμα του χρόνου και
γράφουμε τη δική μας ιστορία» είναι ένα πρόγραμμα τοπικής ιστορίας που έχει στόχο να φέρει σε
επαφή τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα μνημεία της πόλης. Η ανάγκη για την
προληπτική, αρχικά, αλλά και ουσιαστική, κατόπιν προστασία των μνημείων της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς αποτέλεσε την αρχική ιδέα για το σχεδιασμό. Αναρωτηθήκαμε, λοιπόν, με ποιους
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τρόπους μπορούμε να προστατεύσουμε ένα μνημείο. Αυτός ο προβληματισμός παρήγαγε μια
γόνιμη σκέψη, γύρω από τη σχέση μνημείων και σχολικής ζωής, ο οποίος οδήγησε με τη σειρά του
στη διαπίστωση πως η επαφή των παιδιών με τα μνημεία μπορεί να τα διδάξει και να τους
προκαλέσει το ενδιαφέρον τόσο για τη γνώση όσο και για την προστασία τους.
Για το σχεδιασμό των δράσεων επιλέχθηκε διαφορετικός τρόπος προσέγγισης για το κάθε
μνημείο, με εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία αποκτούν την τελική τους μορφή ανάλογα με τη
δυναμική των σχολικών τμημάτων που συμμετέχουν. Στόχοι είναι η βιωματική γνώση μέσα από
τον περίπατο σε κάθε χώρο και η ανάπτυξη διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα στις αναπροσαρμοσμένες
λειτουργίες του και στους κοινωνούς, που, για τη δράση αυτή, είναι τα ίδια τα παιδιά. Η εμπλοκή
του κάθε μνημείου στην καθημερινή ζωή της σύγχρονης πόλης και η συνειδητοποίηση του τρόπου
με τον οποίο έχει μεταδοθεί και ενσωματωθεί σε αυτήν η ιστορική γνώση. Η αρχαία τεχνολογία και
η καθημερινή ζωή των αρχαίων κατοίκων και πως αυτές έχουν μεταλαμπαδευτεί στις σύγχρονες
πρακτικές. Και η αναζήτηση της ποιότητας ζωής που μπορούμε να αποκομίσουμε μέσα από τους
περιπάτους μας στους αρχαιολογικούς χώρους, πλάι στους οποίους ζούμε.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαρτίζεται από τέσσερεις θεματικές ενότητες.
Το «Αρχαίο Άργος» αποτελεί την πρώτη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσονται οι
εκπαιδευτικές περιηγήσεις: Κάστρο Λάρισα, Λόφος Ασπίδας - Δειράδα, Κριτήριο, Νυμφαίο Αδριάνειο Υδραγωγείο, Αρχαίο Θέατρο - Ωδείο - Θέρμες, Αρχαία Αγορά. Η ιστορική διαδρομή
της πόλης από τη μυκηναϊκή εποχή μέχρι και την κατάκτησή της από τους Ρωμαίους. Βασιλιάδες,
άρχοντες, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, έμποροι, στρατιώτες και οι υπόλοιποι κάτοικοί της, πώς και
που ζούσαν; Ποια ήταν η καθημερινότητά τους; και ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές με τη δική
μας σύγχρονη ζωή.
Ακολουθεί το «Βυζαντινό Άργος» με εκπαιδευτικές περιηγήσεις στο Βυζαντινό μουσείο, τον
Αι Γιάννη και την Παναγία. Ποιες αλλαγές έγιναν στην επόμενη μεγάλη ιστορική περίοδο; Ο
χριστιανισμός, που αποκτά μεγάλη δύναμη, γίνεται ο κοινός παρονομαστής σε κάθε πτυχή τόσο της
δημόσιας όσο και της ιδιωτικής ζωής. Πως συντελέστηκε αυτή η αλλαγή και πως
αντικατοπτρίζονται οι συνέπειές της στην αρχιτεκτονική και τις υπόλοιπες τέχνες. Και στη
συνέχεια επικεντρώνουμε στους ανθρώπους και τι άλλαξε στη ζωή τους.
Με τη θεματική ενότητα «Νεότερο Άργος» ανακαλύπτουμε πτυχές της πρόσφατης τοπικής
ιστορικής και λαογραφικής πορείας της πόλης μέσα από τις δράσεις: Άργος, ένα σταυροδρόμι
πολιτισμών, Καποδιστριακά και νεοκλασικά δημόσια και ιδιωτικά κτήρια, Κάποτε στο παζάρι,
Βιοτεχνία και οικονομία. Στα χιλιάδες χρόνια ύπαρξης της πόλης πολλοί ήταν οι διαφορετικοί λαοί
που την επισκέφθηκαν και εγκαταστάθηκαν σε αυτή. Μαζί τους έφεραν στοιχεία του πολιτισμού
τους και πρόσθεσαν μια νέα διάσταση στη ζωή της πόλης, άλλοτε καλύτερη και άλλοτε χειρότερη.
Αυτές οι επαφές, σε συνάρτηση με τη δυναμική παρουσία της παράδοσης, διαμόρφωσαν τη
νεότερη πόλη και επηρέασαν τη ζωή των κατοίκων της, κάτι που αντικατοπτρίζεται στις
καθημερινές ασχολίες, την οικονομική ανάπτυξη και τη σχέση τους με την πόλη.
Η τελευταία ενότητα αφορά το «Σύγχρονο Άργος» την πόλη, δηλαδή, που περικλείει πλέον
όλα τα μνημεία που γνωρίσαμε. Κάθε μέρα αλλάζει, αναπτύσσεται, αναδεικνύει ή και καλύπτει
κομμάτια από το παρελθόν της και συνεχίζει να μας εκπλήσσει. Την ξαναβλέπουμε, πλέον, μέσα
από μια άλλη οπτική γωνία, προβληματιζόμαστε, αναρωτιόμαστε και εντοπίζουμε τα καλώς και τα
κακώς κείμενα, τις αλλαγές, τις επεμβάσεις, τις παραλήψεις, ενώ δεν παύουμε να οραματιζόμαστε
το Άργος του αύριο.
Για κάθε επίσκεψη δημιουργήθηκε ένα έντυπο με πληροφορίες, εν είδει τετραδίου εργασίας,
με σχέδια, φωτογραφίες και φύλλα δραστηριοτήτων, στο οποίο αποτυπωνόταν η αξία και η πορεία
κάθε μνημείου που συναντούσαμε στη διαδρομή μας. Με βάση αυτό, καθώς και οπτικοακουστικό
υλικό, οργανωνόταν η προετοιμασία στην τάξη, η εξέλιξη της οποίας δρομολογούσε και τις
δραστηριότητες που θα ακολουθούσαν κάθε επίσκεψη. Η προετοιμασία διασφάλιζε επίσης τη
σύνδεση με την εκπαιδευτική ύλη, ώστε αυτή να μετατρέπεται από απλή ανάγνωση σε βιωματική
διαδικασία. Οι εκπαιδευτικές περιηγήσεις ξεκίνησαν από το Κάστρο του Άργους, Λάρισα, το οποίο
κατέχει έναν διπλό ρόλο. Αυτόν της "εισαγωγής" στο πρόγραμμα και συνάμα το μέσο μέσω του
οποίου οι μαθητές θα αναπτύξουν έναν γόνιμο και διαρκή προβληματισμό, σχετικά με την
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συνύπαρξη όλων των ιστορικών και αρχιτεκτονικών, και κατ΄επέκταση κοινωνικών και πολιτικών,
περιόδων στον ίδιο χώρο. . Οι εκπαιδευτικές περιηγήσεις ξεκίνησαν από το Κάστρο του Άργους
Λάρισα το οποίο έχει το διπλό ρόλο της εισαγωγής στο πρόγραμμα και του προβληματισμού των
μαθητών, μιας και στο χώρο υπάρχουν κατάλοιπα από όλες τις ιστορικές περιόδους του Άργους και
ταυτόχρονα ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας η σύγχρονη πόλη.
Κάθε σχολικό τμήμα, που συμμετέχει, συναντά, γνωρίζει και αφουγκράζεται τα σημαντικά
μνημεία του Άργους που βρίσκονται διάσπαρτα στη χωρική του περίμετρο. Οι περίπατοι
πραγματοποιούνται με βάση το δίπολο γνωρίζω - προστατεύω. Τα παιδιά λίγο πριν ολοκληρωθεί η
επίσκεψη σε κάθε μνημείο και έχοντας πλέον κατανοήσει το χώρο, αναλαμβάνουν το ρόλο του
ειδικού παρατηρητή. Εκτιμώντας την κατάσταση διατήρησής του, εντοπίζουν κάποιες από τις
φθορές του, ή και τις πιθανές αιτίες τους, και στο τέλος διατυπώνουν προτάσεις για την προστασία
και την ανάδειξή του.
Ο σκοπός του προγράμματος δεν είναι μόνο οι μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη
τους. Είναι κυρίως να την αγαπήσουν, να την αποδεχτούν και να καταλάβουν πως η προστασία των
μνημείων της είναι, κατά κάποιο τρόπο, ταυτόσημη με την προστασία της ίδιας και των ανθρώπων
που κατοικούν σε αυτή. Η ευαισθητοποίηση των παιδιών για την πολιτιστική κληρονομιά συνιστά
τον καλύτερο τρόπο προστασίας της. Η προστασία αυτή εμπεριέχει τη διαφύλαξη και την προβολή
της ιστορικής μνήμης και τροφοδοτεί την προσπάθεια αναβάθμισης του πολιτιστικού και φυσικού
περιβάλλοντος της πόλης μας. Τα μνημεία κινδυνεύουν από την αδιαφορία, απειλούνται τόσο από
φυσικές καταστροφές, όσο και από τις πράξεις των ανθρώπων, άλλοτε από λάθος, άλλοτε από
άγνοια, άλλοτε συνειδητά και ενίοτε κερδοσκοπικά. Η εγκατάλειψη, η έλλειψη ενημέρωσης και,
φυσικά, χρηματοδότησης και, κυρίως, η ανεξέλεγκτη αστικοποίηση, συμβάλουν σε αυτή την
καταστροφή.
Το "άτυπο" Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας,
αναζητά τη συνέργεια, την εξωστρέφεια και την εποικοδομητική συνεισφορά στην τοπική
κοινωνία. Επιδιώκει με δράσεις τη δημιουργία μιας προστιθέμενης αξίας, μέσω της εκπαίδευσης, η
οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτομιών και την προβολή της τοπικής κοινότητας και των
δυνατοτήτων της. Με τον τρόπο αυτό τείνει να δημιουργήσει μια νέα σχέση ανάμεσα στα μνημεία
και την πόλη. Τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι εκκλησίες και τα μνημεία εν γένει,
βρίσκονται δίπλα μας. Είναι ένας μεγάλος πλούτος, ο οποίος δεν ανήκει μόνο στην ιστορία και το
παρελθόν, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σήμερα και μία ελπίδα για το αύριο.
Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος πρόγραμμα «ΔιαβάΖΟΥΜΕ το Άργος,
Ξετυλίγουμε το νήμα του χρόνου και γράφουμε τη δική μας ιστορία» διερευνά τους πιθανούς
τρόπους συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό
την ενίσχυση της πολιτισμικής αγωγής. Προσβλέπει στη στενή συνεργασία με τα σχολεία για την
αναβάθμιση της πολιτιστικής εκπαίδευσης και για τη δημιουργία ενός αειφόρου πολιτιστικού
περιβάλλοντος ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά,
τη σχολική χρονιά 2016 - 2017, σε συνεργασία με το δεύτερο τμήμα της τρίτης τάξης του τρίτου
δημοτικού σχολείου Άργους, για να διερευνηθεί κατά πόσο οι δράσεις είναι κατανοητές,
ψυχαγωγικές και πόσο διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών και την συνειδητή εμπλοκή
τους με την τοπική ιστορία.
3.1.1. Βασικοί στόχοι του προγράμματος




Η ανακάλυψη της ιστορικής διαδρομής ενός μνημείου από την απαρχή του μέχρι και
σήμερα.
Η μετάδοση της ιστορικής γνώσης, της τεχνολογίας και της καθημερινής ζωής των
κατοίκων της πόλης από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας.
Η βιωματική γνώση και η σύνδεση της τοπικής ιστορίας με το αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών του σχολείου σε σχέση κυρίως με το μάθημα της ιστορίας, της μελέτης
περιβάλλοντος, της γεωγραφίας αλλά και της ευέλικτης ζώνης, χωρίς να αποκλείονται η
εμπλοκή και των υπόλοιπων μαθημάτων.
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Η διασκέδαση και η ψυχαγωγία, ώστε να παρακινηθούν τα παιδιά για μελλοντικές
επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους,
Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, της δημιουργικότητας, της ομαδικότητας και της
επικοινωνίας.

3.1.2. Μεθοδολογικά εργαλεία






Ερωταποκρίσεις: απλές ερωτήσεις γνώσεων ή συνδυαστικές ερωτήσεις των συντονιστών
σχετικές με το κάθε μνημείο.
Διάλογος: η συνέχεια των ερωταποκρίσεων με διάλογο μεταξύ των παιδιών.
Μαιευτική μέθοδος: μέσα από την παραπάνω διαδικασία τα παιδιά καταλήγουν σε
συμπεράσματα με στόχο να τα αξιοποιήσουν στη συνέχεια.
Παιχνίδια ρόλων: επαφή με τα επαγγέλματα και τις λειτουργίες που σχετίζονται με το κάθε
μνημείο.
Περίπατος: βόλτα στα μνημεία της πόλης, παρατήρηση και αναζήτηση της γνώσης που
μπορούν να μας προσφέρουν.

3.2. Απήχηση και επικοινωνία προγράμματος
Μετά τις πρώτες επισκέψεις, οι οποίες μας ενθουσίασαν όλους, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
έλαβε και μια άλλη διάσταση, που δεν θα τη φανταζόμασταν ποτέ. Ανάμεσα στις συζητήσεις και
τις δραστηριότητες, που ακολούθησαν τις επόμενες μέρες στην τάξη, δημιουργήθηκε η ιδέα της
επικοινωνίας της εμπειρίας της επίσκεψής μέσω μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Τα παιδιά έπιασαν
αμέσως δουλειά. Ξεκίνησαν με τη συγγραφή των κειμένων και την επιλογή της μουσικής που θα τα
πλαισίωνε. Ακολούθησε η εκφώνηση και η ηχογράφησή τους, και η πρώτη εκπομπή των παιδιών
βγήκε στον αέρα από το διαδικτυακό European School Radio στις 05.11.2016.
Αρχικά ο ενθουσιασμός των παιδιών και οι διηγήσεις τους όταν επέστρεφαν στα σπίτια τους
και στη συνέχεια οι ραδιοφωνικές εκπομπές μετέφεραν με τον καλύτερο τρόπο τα μηνύματα του
εκπαιδευτικού στις οικογένειές τους. Με αυτό τον, απροσδόκητο, τρόπο άνοιξε ένας δίαυλος
επικοινωνίας με τους γονείς, οι οποίοι άρχισαν να συνειδητοποιούν, να κατανοούν και να
ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν την ιστορική διαδρομή των μνημείων καθώς και τον καθημερινό
τρόπο ζωής των κατοίκων της πόλης από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια. Αποτέλεσμα ήταν
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να βγει από το σχολικό ωράριο, να μεγαλώσει η ομάδα μας και να
ξεκινήσουν οι κυριακάτικοι περίπατοι και οι συζητήσεις με αφορμή τα μνημεία, που κάθε φορά,
μικροί και μεγάλοι πλέον, ξαναβλέπαμε με μια νέα ματιά. Με αυτό τον τρόπο συνειδητοποιήσαμε
όλοι μας πως ο πολιτισμός μπορεί να γίνει ενεργό κομμάτι της πόλης και της ζωής μας και να
αναδείξει τις αξίες, τη δημιουργικότητα, την προσφορά και ενδεχομένως να οικοδομήσει μια νέα
σχέση ανάμεσα στα μνημεία και την πόλη.
4. Συμπεράσματα
Οι πολιτισμικές αλλαγές άλλαξαν ριζικά την εικόνα των ευρωπαϊκών κοινωνιών τις
τελευταίες δεκαετίες, «υποχρεώνοντας» τα εκπαιδευτικά συστήματα να υιοθετήσουν, σε όλους
τους τομείς του εκπαιδευτικού τους έργου, μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Το σχολείο οφείλει να
συμβάλλει ουσιαστικά στην προετοιμασία των παιδιών για τη ζωή σε μια νέα πραγματικότητα, τις
πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν προβλήματα
σχολικής προσαρμογής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης προάγεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή
προγραμμάτων προαγωγής της νοητικής, της συμπεριφορικής / κοινωνικής και της
συναισθηματικής ευημερίας. Οι εξειδικευμένες έρευνες και η συνεργασία φορέων, με ανάπτυξη
κοινών στόχων, αναπτύσσουν μία κοινή επιστημονική μεθοδολογία. Με το δικό του βιωματικό
τρόπο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πιλοτικό μοντέλο εφαρμογής των
παραπάνω, αναδεικνύοντας την ποικιλία των ερμηνειών που επιδέχονται τα ιστορικά γεγονότα και
οι ιστορικού τόποι, ανάλογα με την πλευρά που εκπροσωπεί ο καθένας μας. Επίσης θέτει και τον
εκπαιδευτικό στη θέση του εκπαιδευόμενου, παρέχοντάς του βασικές δεξιότητες και εργαλεία
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διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό, η κατάρτιση των ίδιων των εκπαιδευτικών
ανάγεται σε στόχο του προγράμματος, επικροτώντας την πρωτοβουλία τους για εφαρμογή νέων
διδακτικών προσεγγίσεων.
O τόπος μας είναι κατακλεισμένος από μνημεία, αρχαιότητες και μουσεία. Όμως πραγματικά
πόσα γνωρίζουμε για όλα αυτά που υπάρχουν δίπλα μας; Περνάμε δίπλα τους καθημερινά, πολλές
φορές με μια επικριτική διάθεση για την κατάσταση διατήρησής τους, χωρίς δεύτερη σκέψη. Οι
περισσότεροι γνωρίζουμε ελάχιστα για αυτά – αναμνήσεις, κυρίως, από τις σχολικές εκδρομές ή
οικογενειακές επισκέψεις, βαρετές και αναγκαστικές μετά από επιμονή των γονιών μας, σε κάποια
από αυτά. Τα προσπερνάμε και μαζί αφήνουμε πίσω μας όποια ανάμνηση, σκέψη ή διάθεση να τα
επισκεφτούμε.
Η συνειδητοποίηση της λειτουργίας και της αξίας των μνημείων της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς μπορεί να πραγματωθεί μέσα από την εκπαίδευση, χωρίς αυτή να αναλωθεί σε μία
απρόσωπη μετάδοση θεωρητικών γνώσεων. Χρειάζεται να οικοδομηθεί μία βιωματική σχέση με το
παρελθόν, μέσα από επισκέψεις και συστηματική εξέταση. Ένα παιχνίδι στο χωροχρόνο δημιουργεί
ανεξίτηλες εικόνες και βαθιά συνειδητοποιημένη γνώση. Η φαντασία, που επικαλείται συνεχώς το
βιωματικό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε, δημιούργησε νέες ιστορίες με σκηνές και γεγονότα από
τη ζωή του παρελθόντος. Οι μαθητές μεταφέρθηκαν νοερά σε άλλες εποχές, ένοιωσαν πρωτόγνωρα
συναισθήματα και κατέληξαν σε συμπεράσματα που ξεπέρασαν τα όρια της σχολικής ζωής και
γνώσης (και αυτό μεταφέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο στις ραδιοφωνικές εκπομπές που
παρουσίασαν). Έμαθαν να αναγνωρίζουν την αρχιτεκτονική, την αισθητική, προχώρησαν στην
αντικατοπτρισμό τους στην οικονομία και το κοινωνικό γίγνεσθαι, το πολίτευμα, και βίωσαν την
αύρα της κάθε εποχής. Διαμόρφωσαν, κατόπιν, δύο πολύ σημαντικές αρετές, τη διαλεκτική σκέψη
και την κριτική ικανότητα. Και το κυριότερο έμαθαν να εκτιμούν και να αγαπούν τα μνημεία του
δικού τους παρελθόντος. Η ερώτηση "πότε θα ξαναπάμε και που" πήρε άλλες διαστάσεις, αυτές της
ανάγκης τους να συνδέσουν την καθημερινότητά τους με τη γνώση και τις αξίες που αυτή προάγει.
Διαπιστώσαμε επίσης πως η εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι πάντα έτοιμη να δεχτεί νέες,
καινοτόμες, ας μας επιτραπεί η έκφραση, μορφές εκπαίδευσης. Παρόλο τον προβληματισμό όμως,
δε μένει αδιάφορη. Αναγνωρίζει την ανεπάρκεια των σχολικών εγχειριδίων να αναπτύξουν
διαλογική σχέση μεταξύ των νέων και των μνημείων, καθώς και το γεγονός ότι χαρακτηρίζονται
από αποσπασματικότητα και δεν μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστική και βιωματική επαφή.
Κοινό σημείο συζήτησης αποτελεί η, αποδεκτή από όλους, άποψη πως τα μνημεία προσεγγίζονται
μόνο αφού αποκτηθεί συνείδηση της εποχής και του πολιτισμού που τα δημιούργησε. Η
περιπατητική επίσκεψη, η συγκέντρωση και η in situ μελέτη βοηθά να αναπτύξουν οι μαθητές τα
κατάλληλα κριτήρια ώστε να ερμηνεύσουν τις αξίες, που τα μνημεία διαφυλάσσουν, και να τις
ενσωματώσουν στις δικές τους ανάγκες και καθημερινές πρακτικές. Και αυτό το τελευταίο έχει
τόσο γλαφυρά περιγράψει ο αρχαιολόγος Μανόλης Ανδρόνικος στους "Θεματικούς Κύκλους για το
Λύκειο" (σελ.308): «Γιατί γνωρίσαμε τόσο πολύ τούτη τη μοίρα μας στριφογυρίζοντας μέσα σε
σπασμένες πέτρες, τρεις ή έξι χιλιάδες χρόνια».
Η συνειδητοποίηση της στενής σχέσης περιβάλλοντος και πολιτισμού καθώς και η
εξοικείωση με την πολλαπλή ανάγνωση και ερμηνεία τους έδωσε πολλαπλά ερεθίσματα στα παιδιά
και τα βοήθησε να εκφραστούν με πολλούς τρόπους. Συνάμα, η ευαισθητοποίηση σε θέματα
προστασίας των χώρων μνήμης που βρίσκονται γύρω μας, ανέπτυξε την ανάγκη για συμμετοχή των
οικογενειών τους στη γνώση, τη συντήρηση και τη διηνεκή διατήρησή τους. Ευελπιστούμε το
εγχείρημά μας να έχει θέσει το θεμέλιο λίθο μιας νέας οπτικής τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία
όσο και στον τρόπο που "διαβάΖΟΥΜΕ" την πόλη και την ιστορία της.
Το πρόγραμμα που πιλοτικά εφαρμόστηκε τη σχολική χρονιά 2016 - 2017, ξεπέρασε τόσο τη
σχολική βαθμίδα όσο και τη χωρική περιφέρεια για την οποία σχεδιάστηκε. Πλέον απευθύνεται σε
όσους εκπαιδευτικούς το πιστέψουν, σε όσα παιδιά το αγαπήσουν από όποιο μέρος της Ελλάδος
και αν προέρχονται. Και τροφοδοτείται από την ίδια αμείωτη αγάπη και αφοσίωση με την οποία
ξεκίνησε.
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Φιλολογικές, ανθρωπολογικές, ψυχολογικές και
φιλοσοφικές θεωρήσεις
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Δασκαλάκη Ν. Μαρία
maria.n.daskalaki@hotmail.com
Πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας & Πατρών, με τίτλο ‘‘Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση’’
Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή του σχολικού εκφοβισμού (bullying)
και η διερεύνησή του ως προς τις ψυχολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Πίσω από το μανδύα
του σχολικού εκφοβισμού υποβόσκουν διάφοροι λόγοι εξάπλωσης που οδηγούν σε αυτόν. Το
φαινόμενο αυτό εμφανίζεται με ποικίλες μορφές και αφορά γονεϊκούς-οικογενειακούς παράγοντες
αλλά και ορισμένες κοινωνικές συγκυρίες. Οι προεκτάσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν το παιδί
σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο τόσο στην παιδική-εφηβική του ηλικία όσο και στην ενήλική
του ζωή. Θα πρέπει, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί, το σχολείο και το οικογενειακό περιβάλλον να
ακολουθήσουν κατάλληλες στρατηγικές, για να εξαλειφθεί αυτό το νοσηρό πρόβλημα.
Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, ψυχολογικές-κοινωνικές προεκτάσεις, λόγοι
εξάπλωσης, μορφές σχολικού εκφοβισμού, στρατηγικές
Εισαγωγή
Η παρούσα πραγμάτευση αφορά την εξάπλωση του φαινομένου του εκφοβισμού (bullying)
στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας. Με αυτόν νοείται η σχολική βία που νιώθει κάθε παιδί-θύμα
και εμφανίζεται με πάμπολλες μορφές. Ο όρος «σχολικός εκφοβισμός (bullying)» εμφανίστηκε
στην Ελλάδα κατά τα τελευταία μόλις χρόνια, αν και προϋπήρχε ήδη κατά τα προηγούμενα, χωρίς
όμως να έχει δοθεί κάποιος ακριβής ορισμός ή να γίνει χρήση κάποιας συγκεκριμένης ορολογίας.
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Ωστόσο, η μελέτη και η έρευνα (Smith, 2012: 17) αυτού του φαινομένου είχε ξεκινήσει ήδη στη
Σκανδιναβία, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πιο αναλυτικά, στο πρώτο μέρος του κυρίου θέματος θα διερευνηθούν οι συνεχώς αυξανόμενοι
λόγοι εξάπλωσης αυτής της θυματοποίησης. Πίσω από το μανδύα του σχολικού εκφοβισμού
υποβόσκουν διάφοροι λόγοι που οδηγούν σε αυτό το φαινόμενο. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να οφείλονται
σε οικογενειακούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς, οικονομικούς και πλείστους άλλους παράγοντες.
Επιπροσθέτως, θα γίνει βραχεία μνεία στις μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται ο εκφοβισμός γενικότερα
στην κοινωνία. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, θα υλοποιηθεί περιγραφή σχετικά με τα ψυχολογικά
και κοινωνικά αποτελέσματα, τα οποία αφορούν τόσο το θύμα όσο και το θύτη, αλλά και τον
παρατηρητή, πρόσωπα που εμπλέκονται σε όλο αυτό το οικείο πρόβλημα. Σε ψυχολογικό και σε
κοινωνικό επίπεδο, τα παιδιά βάλλονται από μικρή ηλικία, γεγονός το οποίο επηρεάζει πρόδηλα και την
ενήλικη ζωή τους. Στο τέλος του παρόντος πονήματος, δηλαδή στο τρίτο μέρος, θα παρουσιαστούν
προτάσεις αντιμετώπισης του γνώριμου προβλήματος, με κύριο στόχο την παρέμβαση, την επίλυση ή
έστω τη μείωση της δραματικής εμφάνισής του. Αυτές οι στρατηγικές μπορούν να εντοπιστούν στο
σχολείο, στους εκπαιδευτικούς, στους συνομηλίκους, στους γονείς. Δίδονται συμπεράσματα για το
φαινόμενο αυτό, ώστε να εφαρμοστούν έμπρακτα στις σύγχρονες κοινωνίες του 21ου αιώνα.
Εν κατακλείδι, γίνεται αναφορά στη βιβλιογραφία που αντλήθηκε για τη σωστή και
επιστημονική μελέτη και εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Έγινε χρήση βιβλίων, συλλογικών
έργων αλλά και άρθρων, για να καλυφθούν επαρκώς όλα τα ζητήματα του δοθέντος θέματος.
Επομένως, για το εν λόγω πρόβλημα πηγές αποτέλεσαν μερικά από τα πιο καίρια εγχειρίδια της
σύγχρονης βιβλιογραφικής καταγραφής.
1. Λόγοι εξάπλωσης και μορφές του σχολικού εκφοβισμού
Στον 21ο αιώνα, παρά τη θεμελίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαιτέρως της
Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, δεν είναι λίγα τα παιδιά εκείνα που πέφτουν
θύματα και υφίστανται το σχολικό εκφοβισμό (bullying). Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο
πρωτοπόρος, στη μελέτη και έρευνα του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο, Olweus (Olweus,
2009: 29) «ένας μαθητής μπορεί να γίνεται αντικείμενο εκφοβισμού ή θυματοποιείται όταν
υποβάλλεται, κατ’ επανάληψη και κατ’ εξακολούθηση, σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή
περισσότερους άλλους μαθητές». Στη πραγματικότητα πρόκειται για στοχευμένη βλάβη ή
ενόχληση και σε όλο αυτό εμπλέκεται τόσο το παιδί- θύμα, όσο και το παιδί-θύτης.
H συνεχής αύξηση αυτού του προβλήματος πηγάζει από σωρεία ποικίλων λόγων που
αφορούν γονεϊκούς-οικογενειακούς παράγοντες και ορισμένες κοινωνικές συγκυρίες (Κάκουρος &
Μανιαδάκη, 2006). Πρώτα, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί η οικογένεια, καθώς εκείνη αποτελεί
τον αρχικό φορέα διαπαιδαγώγησης. Όταν ένα παιδί είναι επιθετικό και προκαλεί εκφοβισμό σε
άλλα παιδιά που ίσως να διαφέρουν (Πανούσης, 2009) από αυτό ως προς τη σωματική διάπλαση,
τη σχολική επίδοση, την αυτοπεποίθηση, το θάρρος και την κυριαρχία κτλ. ίσως αυτό να
υποδηλώνει την απουσία της παροχής αγάπης και ζεστασιάς από τη δική του οικογένεια. Πιθανώς
οι γονείς του θύτη να είναι πολύ αυστηροί ή πολύ χαλαροί. Επιπρόσθετα, τα Μ.Μ.Ε προβάλλουν
συνεχώς σκηνές βίας, συχνά με αναίσχυντο περιεχόμενο, από τις οποίες επηρεάζονται τα παιδιά,
ειδικά όταν βρίσκονται σε μικρή ηλικία. Συνεπώς, υπάρχει η τάση μιμητισμού. Επιπλέον, η έκρηξη
της τεχνολογικής ανάπτυξης στρέφει τα παιδιά στην ενασχόλησή τους με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια,
αρκετά από τα οποία προβάλλουν βία και επιθετικότητα. Επομένως, στο παιδί-θύτη αναπτύσσονται
συναισθήματα, όπως είναι η επιθετικότητα, η εναντιωματική συμπεριφορά κτλ.
Ο εκφοβισμός, δηλαδή, εκδηλώνεται μέσω ποικίλων μορφών (Rigby, 2008) που καθιστούν το
πρόβλημα ακόμα πιο περίπλοκο. Οι μορφές αυτές είναι οι ακόλουθες:



Ο Λεκτικός εκφοβισμός, είναι η πιο συνηθισμένη μορφή εκφοβισμού και αφορά την
εκτόξευση προσβλητικών λόγων (π.χ σχετικά με μαθησιακές δυσκολίες).
Ο Σωματικός εκφοβισμός, δηλαδή την άσκηση σωματικής βίας (π.χ χτύπημα).
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Ο Κοινωνικός εκφοβισμός, έχει να κάνει με τον εκούσιο αποκλεισμό από κοινωνικές
ομάδες (Lee, 2006).
Ο Ψυχολογικός εκφοβισμός, που δηλώνεται μέσω των απειλών.
Ο Ηλεκτρονικός εκφοβισμός, το (cyber bullying), είναι ένας εναλλακτικός τρόπος λεκτικού
και ψυχολογικού εκφοβισμού μέσω των τεχνολογιών επικοινωνίας.
Και τέλος ο Σεξουαλικός εκφοβισμός, ο οποίος εκδηλώνεται μέσω αγγιγμάτων,
χειρονομιών και προκαλεί αμηχανία.

2. Ψυχολογικά & Κοινωνικά Αποτελέσματα
Είναι πλέον γνωστό πως τόσο η ανοχή του θύματος στο σχολικό εκφοβισμό, όσο και η
επιθετικότητα-παραβατικότητα από την πλευρά του θύτη ή διαφορετικά «νταή» μπορούν να
τραυματίσουν και παράλληλα να στιγματίσουν την παιδική ψυχή. Η θυματοποίηση ιδιαιτέρως του
παιδιού σε νεαρή ηλικία μπορεί να αποβεί μοιραία στο μέλλον κι έπειτα το παιδί ως έφηβος ή ακόμη
και ως ενήλικας να αναπτύξει προβλήματα στην ψυχική του υγεία (Kumpulainen & Räsänen, 2000).
Σαφώς και κάτι τέτοιο είναι περισσότερο πιθανό να συμβεί σε κάποιον που στο παρελθόν είχε υπάρξει
θύμα, παρά σε κάποιο που δεν είχε ποτέ εμπλακεί σε κάποιο επεισόδιο εκφοβισμού.
Υπάρχουν πέντε κατηγορίες (Kumpulainen & Räsänen, 1998) παιδιών που εμπλέκονται σε
εκφοβιστικά επεισόδια: αυτά που θέλουν μονίμως να κυριαρχούν στη σχολική κοινότητα, οι
ανήσυχοι και ευέξαπτοι εκφοβιστές, τα παιδιά που είναι πρώτα θύματα από κάποιο ίσως
μεγαλύτερό τους κι έπειτα στο σχολείο αντιστρέφουν τους ρόλους και γίνονται τα ίδια θύτες πλέον
και τέλος τα προκλητικά παιδιά. Πίσω από όλες αυτές τις κατηγορίες παιδιών υποκρύπτονται
αναρίθμητες ψυχολογικές προεκτάσεις.
Στο παιδί που έχει θυματοποιηθεί από έναν θύτη, η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας
απουσιάζει ή κάποιες φορές υποτονεί. Όπως υποστηρίζει ο Rutter, με τον όρο ψυχική ανθεκτικότητα
(resilience) καλείται «μια σχετική ικανότητα αντίστασης του παιδιού σε κίνδυνους και σε αρνητικές
εμπειρίες που προέρχονται από το περιβάλλον του, καθώς και το ξεπέρασμα του άγχους και των
γενικών αντιξοοτήτων, ή μια σχετικά καλή έκβαση και εξέλιξη παρά τα αρνητικά βιώματα» (Bowes &
Arseneault, 2013: 165-166). Αυτή η ικανότητα μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από την οικογένεια.
Τα παιδιά που δεν έχουν βιώσει σε μια σωστά δομημένη οικογένεια, στην οποία η στοργή της
μητέρας είναι διάχυτη και ο πατέρας δεν εργάζεται μονάχα για να θρέψει την οικογένεια, αλλά
παρευρίσκεται και στο σπίτι και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο, είναι πολύ εύκολο να εκδηλώσουν
συμπεριφορικά προβλήματα. Ακόμα, η υποστήριξη και η αγάπη με τα αδέρφια τους μπορεί να
οδηγήσει τα θύματα του εκφοβισμού να ανταποκριθούν ορθότερα σε περιπτώσεις που οι
συνομήλικοί τους ασκούν bullying εις βάρος τους. Βέβαια, κι αν τα παιδιά-θύτες είναι αδύναμα στο
χειρισμό μιας εκφοβιστικής συμπεριφοράς μπορούν να ζητήσουν τις συμβουλές των αδελφιών
τους. Αν τα παιδιά-θύματα έχουν αρμονικές και υποστηρικτικές σχέσεις με τα αδέρφια (Bowes &
Arseneault 2013) τους, που βρίσκονται πιο κοντά τους, λόγω ηλικίας, από τους γονείς που ίσως να
υπάρχει κάποιο χάσμα, τότε μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα. Με αυτό τον τρόπο θα νιώσουν
ανακούφιση. Δε θα νιώθει δηλαδή μόνος και ανυπεράσπιστος μέσα στην κοινωνία.
Τα παιδιά συχνά έχουν ως πρότυπο (Ψάλτη, 2012) τους γονείς τους, ιδιαίτερα σε μικρή
ηλικία. Κάποιες φορές όμως και οι ίδιοι οι γονείς ακούσια γίνονται πιο επιθετικοί, χωρίς να
σκέφτονται πως με αυτό τον τρόπο επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική και κοινωνική συμπεριφορά
του παιδιού. Έτσι, δεν δίνουν το κίνητρο στα παιδιά να αναπτύξουν θετικές πτυχές κοινωνικής
συμπεριφοράς. Άρα, πηγαίνουν στο σχολείο και πράττουν με βάση το τι βλέπουν στην οικογένειά
τους. Το παιδί-θύμα, όμως, ζει σε ένα υπερπροστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον, μέσα στο
οποίο δεν αφήνεται να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση και η αυτενέργεια του ίδιου του παιδιού.
Συνεπώς, μέσα στη κοινωνία το παιδί αυτό θα γίνεται έρμαιο στα χέρια του κάθε δράστη και θα
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περιμένει από τον παρατηρητή, πρόσωπο που κι αυτό εμπλέκεται στο φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού, να τον «σώσει», όπως θα έκαναν αντίστοιχα και οι γονείς του.
Τέλος, το σχολείο για ένα παιδί έχει καίρια θέση. Μέσα από αυτό μαθαίνει να
κοινωνικοποιείται και διαμορφώνει μελλοντικά τη συμπεριφορά του στην κοινωνία των
«μεγάλων». Δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση ο εκπαιδευτικός να νιώθει πως κατέχει την εξουσία
μέσα στην τάξη και να είναι και ο ίδιος επιθετικός και αυταρχικός. Αυτή η στάση μπορεί να αποβεί
μοιραία για τη διαμόρφωση της κοινωνικότητάς του, αφού τα παιδιά έχουν ως πρότυπο και τους
εκπαιδευτικούς τους κι όχι μόνο τους γονείς τους. Οπότε θα πρέπει να είναι ήρεμοι και γαλήνιοι,
ώστε να επηρεάσουν θετικά τα παιδιά στο μέλλον και αν υπάρχει τάξη και καλό κλίμα, τα
φαινόμενα εκφοβισμού θα είναι σαφώς λιγότερα.
3. Προτάσεις- Παρεμβάσεις- Συμπεράσματα
Είναι έκδηλο πως η ανησυχία σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό λαμβάνει ολοένα και
περισσότερες διαστάσεις, γι’ αυτό το λόγο χρήζει άμεσης βοηθείας. Ήδη με τις παραπάνω
αναφορές διακρίνεται πως είναι επιτακτική η ανάγκη να αναπτυχθούν προγράμματα, που μπορούν
να προλάβουν τα δυσάρεστο αυτό φαινόμενο, ακόμη κι από τη νηπιακή ηλικία. Επιβάλλονται
στρατηγικές πρόληψης (Κωνσταντίνου & Ψάλτη, 2012), που να εστιάζουν στους εκπαιδευτικούς,
στο σχολείο στο σύνολό του, στους γονείς και στους συνομήλικους.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναπροσδιορίσουν τη στάση τους απέναντι
στην αντιμετώπιση των κρουσμάτων εκφοβισμού. Θα πρέπει δηλαδή να στηρίξουν στρατηγικές
παρέμβασης που μπορούν να φανούν επικερδείς για τα παιδιά. Αρχικά, αφορμώμενοι από κάποιο
τμήμα της διδακτέας ύλης, να κάνουν συζητήσεις για τη σημασία της διαφορετικότητας, της ισότητας,
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της φιλίας. Να ωθούν την ομαδική εργασία μέσα από την οποία τα
οφέλη είναι πολλαπλά. Από τη μια το παιδί αποκομίζει νέες γνώσεις και παράλληλα αλληλεπιδρά με
τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές του, αναπτύσσοντας έτσι αρμονικούς δεσμούς και φιλική
διάθεση το ένα απέναντι στο άλλο. Ακόμα, είναι άκρως σημαντικός ο διάλογος (Πανούσης, 2009). Οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πάντοτε δίπλα στους μαθητές τους και να τους επιτρέπουν να εκφράζουν
με παρρησία τις απόψεις τους, πλάθοντας έτσι ισχυρές και ανεξάρτητες προσωπικότητες.
Επιπρόσθετα, το σχολείο στο σύνολό του θα πρέπει να είναι αρωγός και σύμμαχος των
εκπαιδευτικών και των γονιών. Μόνο μέσω της σύμπραξης μπορούν να εξαλειφθούν φαινόμενα
βίας, επιθετικότητας και σχολικού εκφοβισμού. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
καλλιεργεί μέσα στην τάξη ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα προς όλα τα παιδιά και παράλληλα να θέτει
τους κανόνες για την εύρρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας (Καλατζή & Ζαφειροπούλου,
2004). Εάν κρίνει πως κάποιο παιδί-θύτης ενοχλεί κατ’ εξακολούθηση τους συμμαθητές και τις
συμμαθήτριές του, τότε θα πρέπει να εφαρμόζει στοχευμένα προγράμματα παρέμβασης, με
προσδοκώμενο αποτέλεσμα την αποτροπή εκφοβιστικών συμπεριφορών. Επίσης, μπορεί να
διοργανώνει εκδρομές επιμορφωτικού χαρακτήρα. Να ζήσουν από κοντά το επάγγελμα του
αστυνομικού, του πυροσβέστη, του νοσοκόμου, του γιατρού, του ναυαγοσώστη και άλλων πολλών,
ώστε ακόμα κι αν δεν έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον υγιή πρότυπα, να αναπτύξουν νέα.
Ακόμα, το οικογενειακό περιβάλλον θα ήταν καλό να είναι υγιές και γαλήνιο. Οι προστριβές
ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας ωθούν το παιδί σε επιθετική και παραβατική συμπεριφορά.
Αποκομίζει μόνο τα αρνητικά πρότυπα το παιδί, όπως τον εκνευρισμένο γονιό, τη μη τρυφερή μητέρα,
τον αδάφορο πατέρα, τα αδέρφια που το κατακρίνουν. Συνεπώς, όλα αυτά δε βοηθούν το παιδί, αλλά
επιτυγχάνουν το αντίθετο αποτέλεσμα (Olweus, 1993). Οι γονείς θα ήταν πολύ χρήσιμο να
συμβουλεύονται, χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και
οικογενειακούς συμβούλους. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να βοηθηθούν τόσο οι ίδιοι όσο και τα
παιδιά τους και να πετύχουν πιο αρμονικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Θα πρέπει να ενημερώνονται
συνεχώς μέσω σεμιναρίων και ημερίδων σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Να είναι
με μέτρο αυστηροί, αλλά συνάμα και υποστηρικτές τους. Γενικά, να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο
στα παιδιά τους κι όχι μονάχα να δουλεύουν με στόχο την υλιστική ευδαιμονία.
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Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούν στρατηγικές παρέμβασης και για τους
συνομήλικους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο και κύριο κομμάτι της ζωής του παιδιού. Η
ισχυροποίηση φιλικών δεσμών καθιστά αδύνατη την εμφάνιση εκφοβιστικών συμπεριφορών. Σε αυτό
το σημείο είναι σκόπιμη και άκρως καίρια η αναφορά στους παρατηρητές των εκφοβιστικών
συμπεριφορών. Αν εκείνοι μιλήσουν και βοηθήσουν με αυτό τον τρόπο το παιδί-θύμα, τότε το
περιστατικό αυτό πιθανώς να μη συνεχιστεί. Όμως εάν σιωπήσουν τότε αυτή η άσχημη συμπεριφορά
μπορεί να συνεχιστεί και ίσως κάποια στιγμή και τα ίδια υποστούν αυτό το ρόλο και γίνουν θύματα
εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Η αδράνεια δηλαδή μπορεί να αποβεί επιζήμια (Lee, 2006). Συνεπώς, θα
ήταν καλό να επιβραβεύονται τα παιδιά-παρατηρητές, ώστε να αποτελέσει γι’ αυτά κίνητρο να πουν
την αλήθεια και να σταματήσει το bullying. Τέλος, θα ήταν σωστό οι συνομήλικοι να συμβουλεύουν τα
παιδιά-θύτες και τα παιδιά-θύματα, ώστε να εξαλειφθεί ο σχολικός εκφοβισμός.
Συμπερασματικά, δυστυχώς το ελληνικό σχολείο της σύγχρονης πραγματικότητας δεν
κατέχει τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει την κατάλληλη αντι-εκφοβιστική
παιδεία, η οποία θα μπορέσει να απομακρύνει τα παιδιά και τους μελλοντικούς ενήλικες από
μορφές βιαιότητας και εκφοβισμού. Παρά το γεγονός πως έχουν πραγματοποιηθεί αξιοσημείωτες
δράσεις και ενημερώσεις με κύριο μέλημα την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης δεν έχει
αναπτυχθεί εθνική στρατηγική πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.
Βιβλιογραφία (Βιβλιογραφικές αναφορές)
Ελληνόγλωσση
Κάκουρος Ε. & Μανιαδάκη Κ. (2006). Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων. Αναπτυξιακή
προσέγγιση. Αθήνα: τυπωθήτω.
Καλαντζή – Αζίζη, Αν., & Ζαφειροπούλου, Μ., (2004). Προσαρμογή στο σχολείο. Πρόληψη και
αντιμετώπιση δυσκολιών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Κωνσταντίνου Κ. & Ψάλτη Α. (2012). Προτάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού
εκφοβισμού και της θυματοποίησης. Στο: Ψάλτη Α., Κασάπη Στ. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή
Β. (επιμ.). Σύγχρονα ψυχοπαιδαγωγικά ζητήματα: Ο εκφοβισμός στα ελληνικά σχολεία.
Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για παρεμβάσεις. Αθήνα: Gutenberg.
Olweus D. (2009). Εκφοβισμός και βία στο Σχολείο. Τι γνωρίζουμε και τι μπορούμε να κάνουμε.
Αθήνα: Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
Πανούσης Γ. (2009). [Ενδο]σχολική βία: Χωρίς όρια και χωρίς ορίζοντα; Στο: Θάνος Θ. (επιμ.).
Παιδική παραβατικότητα και σχολείο. Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας. Ωδείο Ρεθύμνου,
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009. Αθήνα: Τόπος.
Στασινός Δ. (2016). Η ειδική εκπαίδευση 2020 plus. Για μια συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση στο
νέο-ψηφιακό σχολείο με ψηφιακούς πρωταθλητές. Αθήνα: Παπαζήση.
Ψάλτη Α. (2012). Το κοινωνικό πλαίσιο του εκφοβισμού: Μια κοινωνικο-συστημική προσέγγιση
του φαινομένου. Στο: Ψάλτη Α., Κασάπη Στ. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Β. (επιμ.). Σύγχρονα
ψυχοπαιδαγωγικά ζητήματα: Ο εκφοβισμός στα ελληνικά σχολεία. Ερευνητικά δεδομένα και
προτάσεις για παρεμβάσεις. Αθήνα: Gutenberg.
Ξενόγλωσση
Bowes L. & Arseneault L. (2013). Ψυχική ανθεκτικότητα σε παιδιά και νέους – θύματα
εκφοβισμού. Στο: Κουρκούτας Η. & Θάνος Θ. (επιμ.). Σχολική βία και παραβατικότητα:
Ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, παιδαγωγικές διαστάσεις. Ενταξιακές προσεγγίσεις και
παρεμβάσεις. Αθήνα: Τόπος.
Kumpulainen K. & Räsänen E. (2000). Children involved in bullying at elementary school age:
their psychiatric symptoms and deviance in adolescence. An epidemiological sample.
Children Abuse and Neglect, 24, 1567–1577.

49

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Kumpulainen K. & Räsänen E. et. al. (1998). Bullying and psychiatric symptoms among
elementary school-age children. Children Abuse and Neglect, 22, 705-717.
Lee C. (2006). Preventing Bullying in Schools. A Guide for Teachers and Other Professionals.
London: Paul Chapman Publishing.
Olweus D. (1993). Understanding children’s worlds: Bullying at School. What we know and what
we can do. Oxford: Blackwell Publishing.
Rigby K. (2008). Σχολικός εκφοβισμός. Αθήνα: Τόπος.
Smith P. (2012). Εκφοβισμός στο σχολείο: Το ερευνητικό υπόβαθρο. Κασάπη Στ. (μετφρ.). Στο:
Ψάλτη Α., Κασάπη Στ. & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή Β. (επιμ.). Σύγχρονα ψυχοπαιδαγωγικά
ζητήματα: Ο εκφοβισμός στα ελληνικά σχολεία. Ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις για
παρεμβάσεις. Αθήνα: Gutenberg.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ
Ρουμπής Νίκος
rouniko@gmail.com
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περίληψη
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να αναδείξει τη λογοτεχνία ως πηγή απεικόνισης
του εκπαιδευτικού συστήματος παλιότερων εποχών δίνοντας έμφαση σε επιμέρους ζητήματα, όπως
οι ενδοσχολικές σχέσεις, εστιάζοντας σε εκείνες που αφορούν τον δάσκαλο και τον μαθητή, αλλά
και αυτές που σχετίζονται με την κοινωνία και το σχολείο. Αν και αρκετοί είναι οι συγγραφείς που
καταπιάνονται στα έργα τους με τέτοια ζητήματα, θα σταθούμε ενδεικτικά στο έργο δύο κρητικών
λογοτεχνών, του Ιωάννη Κονδυλάκη και του Νίκου Καζαντζάκη, που με την πένα τους
φωτογράφισαν με ιδιαίτερο τρόπο το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της εποχής τους.
Λέξεις κλειδιά: λογοτεχνία, εκπαίδευση, δάσκαλος, μαθητής, κοινωνία, Κονδυλάκης,
Καζαντζάκης
1. Εισαγωγή
Στο περιεχόμενο ορισμένων κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας είναι ευδιάκριτες
πτυχές της εκπαίδευσης που αφορούν στα κριτήρια και τα πρότυπα της εποχής, παρουσιάζουν τον
συνήθη τρόπο παιδαγωγικής αγωγής (τύπος δασκάλου, είδος μαθητή, μέθοδος διδασκαλίας και τα
αποτελέσματά της), τις σχέσεις ανάμεσα στον δάσκαλο και τον μαθητή, αλλά και τη θέση της
οικογένειας και της ευρύτερης κοινωνίας ως προς τα σχολικά πλαίσια διαπαιδαγώγησης.
Οι λογοτέχνες που με τις μαρτυρίες τους συνέβαλαν σε αυτού του είδους την καταγραφή
είναι αρκετοί και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του λογοτεχνικού κανόνα (Μαλαφάντης 2015: 86).
Αναφέροντας ενδεικτικά ορισμένα μόνο τέτοια παραδείγματα μπορούμε να κάνουμε αναφορά στο
έργο-σταθμό της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Το ταξίδι μου (1888) του Γιάννη Ψυχάρη, καθώς και
στο διηγηματικό έργο της ίδιας περιόδου Το σκολειό και το σπίτι του Κωστή Παλαμά. Μερικά
χρόνια αργότερα ο Γρηγόριος Ξενόπουλος στο μυθιστόρημα του Η αδελφούλα μου (1891) θα
αποτυπώσει με εύστοχο τρόπο το εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής του, ενώ ο Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης λίγα χρόνια μετά με το διήγημα «Δασκαλομάννα» θα καταγράψει με τον δικό του
τρόπο εικόνες του σχολικού περιβάλλοντος. Κλασικό θεωρείται το έργο Ψηλά Βουνά (1918) του
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Ζαχαρία Παπαντωνίου, καθότι αποτέλεσε επί σειρά ετών και σχολικό αναγνωστικό, στο οποίο
εξιστορούνται ανάμεσα σε άλλα και οι περιπέτειες ενός δασκάλου. Στην ίδια σφαίρα της
λογοτεχνικής ιστορίας εντάσσονται τόσο Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια (1933) του Στρατή
Μυριβήλη, που εστιάζει έργο των εκπαιδευτικών, όσο και η Αργώ του Γιώργου Θεοτοκά, ιδιαίτερα
στα σημεία που καταγράφει την αγωνία του μικρού Δαμιανού να φοιτήσει σε κάποιο σχολείο και
τις νοοτροπίες που απηχεί αυτή του η θέληση στο οικογενειακό του κυρίως περιβάλλον. Στους
νεότερους λογοτέχνες μπορεί κανείς να αναφέρει τον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο που, όντας ο ίδιος
εκπαιδευτικός, στο μυθιστόρημα του Χαμοζωή (1945) κάνει ευθείες αναφορές στην εκπαίδευση.
Επιπλέον, ο Μενέλαος Λουντέμης στο έργο του Ένα παιδί μετράει τα άστρα (1956) περιγράφει τα
δύσκολα σχολικά βιώματα του μικρού ήρωα-μαθητή. Ακολούθως και η Κατίνα Παπά, στο κείμενό
της Στη Συκαμιά από κάτω (1971), εμπεριέχει πολλές εικόνες από τη σχολική ζωή, δίνοντας
έμφαση στις σχέσεις μαθητών και δασκάλων, σε περιστατικά εντός και εκτός τάξης. Αλλά και από
τους πιο σύγχρονους λογοτέχνες θα προσθέταμε το κείμενο του Γιώργου Ιωάννου «Να σαι καλά
δάσκαλε» από το Εφήβων και μη (2001), που λόγω της αυτοβιογραφικής του διάστασης
αναφέρεται με τρόπο άμεσο στο περιεχόμενο ενός πιο σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος,
στους τύπους δασκάλων που το πλαισιώνουν.
Όπως προαναφέρθηκε στην παρούσα μελέτη θα εστιάσουμε στους δύο κρητικούς
συγγραφείς Ιωάννη Κονδυλάκη και Νίκο Καζαντζάκη εντοπίζοντας μέσα στα κείμενά τους
χαρακτηριστικές εικόνες της εκπαίδευσης της εποχής τους, από τις αρχές ως τα μέσα του 20 ου
αιώνα. Την εποχή εκείνη, συγκριτικά με παλιότερα, υπήρχαν αρκετά σχολεία, στην πλειοψηφία
τους δημοτικά, στα περισσότερα ωστόσο η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα προβληματική (Μπουζάκης
1986), οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που ακολουθούνταν ανεπαρκείς (Μπαμπούνης 1999), ενώ στις
περιοχές που δεν υπήρχαν σχολεία (λόγου χάρη χωριά) η εκπαίδευση αναλαμβανόταν από τον
κλήρο ή από άτομα που δεν είχαν καμιά σχετική γνώση ή εμπειρία και ασκούσαν το επάγγελμα του
παιδαγωγού για καθαρά βιοποριστικούς λόγους (Πυργιωτάκης 1981). Ενδεικτικό είναι ακόμα το
γεγονός ότι στη χώρα, στις αρχές του 1900, λειτουργούσαν μόνο τέσσερα Διδασκαλεία για την
εκπαίδευση των δασκάλων (Τζουμελέας & Παναγόπουλος 1933), ενώ δεν υπήρχε κανένα επίσημο
Αναλυτικό Πρόγραμμα βάσει του οποίου θα μπορούσε να κινηθεί ο εκάστοτε δάσκαλος (Λέφας
1942).
2. Λογοτεχνικές καταγραφές Ι. Κονδυλάκη - Ν. Καζαντζάκη
Οι αναφορές του Ιωάννη Κονδυλάκη εντοπίζονται στα διηγήματά του «Ο Πατούχας» (1892)
και το μεταγενέστερο «Όταν ήμουν δάσκαλος» (1916), στα οποία το βιωματικό χρώμα είναι
εντονότατο, καθότι και ο ίδιος ο συγγραφέας για ένα διάστημα εργάστηκε ως δάσκαλος. Σε
συνέχεια και προέκταση της προηγούμενης αναφοράς για την επιλογή των δασκάλων, ενδεικτικός
είναι ο διάλογος που παραθέτει ο συγγραφέας, στον οποίο διακρίνει κανείς την εναγώνια
προσπάθεια του συνομιλητή του να τον πείσει να ασχοληθεί με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού γεγονός που επιτυγχάνεται-, χωρίς να υπολογίζει ότι όχι μόνο δεν έχει κάποια σχετική γνώση αλλά
και καμιά διάθεση για να το ασκήσει:
«Μιαν ημέραν εις την προκυμαίαν των Χανίων μ’ επλησίασεν ένας κύριος φίλος οικογενειακός,
και με ηρώτησεν, ως συνεχίζων προηγούμενην ομιλίαν:
-Λοιπόν, Γεώργη, τι αποφάσισες;
-Για τα ορτύκια;
-Ποια ορτύκια;
-Α!... ενόμιζα ότι ξέρετε το σχέδιον που έχομε μερικοί να πάμε στην Παλιοχώρα να κυνηγήσωμε
ορτύκια.
-Ούφ! καημένε, λύσσα σ’ έχει πιάσει μ’ αυτό το κυνήγι! Και νάκανες τίποτα τουλάχιστον, αλλά
ξοδεύεις άδικα σκάγια και μπαρούτη!
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-Αυτό ‘νε δική μου δουλειά, απήντησα με δυσαρέσκειαν ανθρώπου υποτιμωμένου και ήμουν
έτοιμος ν’ απομακρυνθώ.
-Ας είνε τέλος πάντων, δεν πρόκειται περί τούτου, είπεν ο σοβαρός κύριος, ολίγον προσέχων εις
τον θυμόν μου. Θα πάς στας Αθήνας;
-Μά φαίνεται, θα πάω.
-Και σε ποια επιστήμη θα εγγραφής;
-Ξέρω κ’ εγώ; Δεν απεφάσισα ακόμη.
Ο άνθρωπος με παρετήρησεν έκπληκτος.
-Δεν απεφάσισες ακόμη; Εσύ, παιδί μου, είσαι άλλου είδους άνθρωπος. Δεν έχεις καμμιάν
ωρισμένην κλίσιν;…
Εγώ λοιπόν, να σου ‘πω, από το δημοτικό σχολείο ενόησα ότι είχα κλίσιν εις τα νομικά και
έκτοτε δεν άλλαξα γνώμην. Κάθε άνθρωπος έχει μίαν κλίσιν και οφείλει να ακολουθή την φυσικήν
του κλίσιν, άλλως θ’ αποτύχη ασφαλώς εις τον βίον του.
-Λοιπόν να σού πώ την αλήθεια; Έχω κ’ εγώ μίαν κλίσιν.
- Τι κλίσιν;
-Εις το κυνήγι. Έχει κυνηγετική σχολή το Πανεπιστήμιο;
-Βρέ αδερφέ, είπε, για να τελειώνουμε, μία πρότασι έχω να σου κάμω. Ξέρεις ότι είμαι ένας εκ
των εφόρων των σχολείων. Λοιπόν θα ιδρύσωμεν ένα ελληνικό σχολείο έξω στην επαρχία. Έρχεσαι
να σε διορίσωμε δάσκαλο;
Εγέλασα, διότι μου επρότεινεν εκείνο το επάγγελμα ακριβώς προς το οποίον δεν είχα αισθανθή
ποτέ κλίσιν. Η αλήθεια είνε ότι, ως μαθητής, εθαύμαζα ενίοτε την εξουσίαν εκείνων οίτινες ηδύναντο
ανεξελέγκτως να ξυλοκοπούν και να προβιβάζουν, να δίδουν μηδενικά και να τραβούν αυτιά, αλλά
δεν επόθησα ποτέ να γίνω τόσον μισητός τύραννος.
-Δάσκαλος! Δάσκαλος! Τους παραχόρτασα τους δασκάλους».
(Ιωάννης Κονδυλάκης, Όταν ήμουν δάσκαλος, Βιβλιοβάρδια, Θεσσαλονίκη 1995)

Στον «Πατούχα» ο όμοιος με τον τίτλο ήρωας, κατά κόσμον Μανώλης, ένα αγόρι στο τέλος
της εφηβείας του, βιώνει την αυστηρότητα του δασκάλου-καλογέρου, ο οποίος συμπεριφέρεται
απάνθρωπα, με βασανιστικές μεθόδους.
«Ο δε διδάσκαλος, αφού εις μάτην εξήντλησεν εναντίον του όλας τας δευτερευούσας τιμωρίας
και έσπασεν εις την ράχην του δεκάδας ράβδων, εδοκίμασεν και τον περιβόητον φάλαγγα. Ο
Μανώλης, όστις είχεν φοβεράν ιδέαν περί του διδασκαλικού τούτου κολαστηρίου, αντέταξεν
απελπιστικήν αντίστασιν. Αλλ’ ο καλόγηρος βοηθούμενος υπό των πρωτοσκόλων, κατώρθωσε να
συλλάβη τας γυμνάς του κνήμας εις τον φάλαγγα και να του μετρήση, εις τα πέλματα μιαν
τεσσαράκοντα.
Το παιδίον αιμάσσον τους πόδας, ωρκίσθη να μη επανέλθη πλέον εις την κόλασιν εκείνην. Αλλά
και ο πατήρ του είχεν ορκισθή “να τον κάμη άνθρωπον”...και την επιούσαν τον ωδήγησε διά της βίας
εις το σχολείον, κλαίοντα και ικετεύοντα, και έδωκε προς τον διδάσκαλον την φοβεράν παραγγελίαν:
“Mόνο τα κόκκαλα γερά, δάσκαλε”.
(Iωάννης Κονδυλάκης, Ο Πατούχας, Γαλαξίας, Αθήνα 1971)

Ευνόητο είναι ότι αυτές οι συνθήκες κόλασης που περιγράφονται έμειναν ανεξίτηλες στη
ψυχή του νεαρού ήρωα που ταύτισε το σχολείο με τη φυλακή και το πρόσωπο του δασκάλου με τον
δεσμώτη. Χαρακτηριστική είναι και η συνέχεια της διήγησης, με τον διάλογο του πληγωμένου ψυχή και σώματι- εφήβου με τους συνομηλίκους συγχωριανούς του:
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« Κατέχετε είντά ’ναι το σκολειό; Ένα σπίτι που πάνε κάθε μέρα τα κοπέλια κι εκ’ είν’ ένας
καλόγερος, που τόνε λένε δάσκαλο και τα δέρνει».
(Iωάννης Κονδυλάκης, Ο Πατούχας, Γαλαξίας, Αθήνα 1971)

Αντίστοιχα με τον Κονδυλάκη εκτενείς είναι οι αναφορές στην εκπαίδευση μέσα στο ευρύ
έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Σε αρκετά από τα σημαντικότερα κείμενά του μπορεί κανείς να
διακρίνει αναφορές για το έργο των δασκάλων και της εκπαίδευσης εν γένει, με κυριότερες πηγές
το Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά (1946), το Καπετάν Μιχάλη (1953) και ιδιαίτερα την
Αναφορά στο Γκρέκο (1961).
Στην έντονα αυτοβιογραφική Αναφορά στον Γκρέκο, καταγράφονται οι εντυπώσεις του
μικρού ήρωα από την πρώτη μέρα στο σχολείο, ανάμεικτες και σίγουρα ανεξίτηλες, όπως
αποδεικνύονται από την λεπτομερή περιγραφή τους. Εκεί παρατηρούμε τον εξουσιοδοτημένο από
την κοινωνία ρόλο του δυνάστη-δασκάλου και των μεθόδων του, στοιχεία που προκαλούν δέος και
φόβο στον μικρό ήρωα:
«Ο δάσκαλος πρόβαλε στο κατώφλι. Κρατούσε μια μακριά βίτσα και μου φάνηκε άγριος, με
μεγάλα δόντια, και κάρφωσα τα μάτια μου στην κορφή του κεφαλιού του να δω αν έχει κέρατα. Μα
δεν είδα, γιατί φορούσε καπέλο.
-Ετούτος είναι ο γιος μου, του ’πε ο πατέρας μου. Ξέμπλεξε το χέρι μου από τη φούχτα μου και
με παράδωκε στο δάσκαλο.
- Το κρέας δικό σου, του ’πε, τα κόκαλα δικά μου. Μην τον λυπάσαι, δέρνε τον, κάμε τον
άνθρωπο.
-Έγνοια σου, καπετάν Μιχάλη. Έχω εδώ το εργαλείο που κάνει ανθρώπους, είπε ο δάσκαλος
και έδειξε τη βίτσα».
(Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, εκδ. Ελ. Καζαντζάκη, Αθήνα 1982)

Σε άλλο σημείο του έργου -που σημειωτέον εστιάζει σε ποικίλα πρόσωπα που σημάδεψαν
τον συγγραφέα-, διαπιστώνουμε την επιρροή που άσκησαν στην εν γένει συγκρότησή του οι
δάσκαλοί του, τους οποίους ενθυμείται και καταγράφει λεπτομερώς. Αναφέρει χαρακτηριστικά για
την πρώτη του δασκάλα:
«Όταν γίνηκα πέντε χρονών με πήγαν σε μια κολλυβοδασκάλα να με μάθει να γράφω στην
πλάκα γιώτες και κουλούρες, να ξεπάρει το χέρι μου και να μπορώ να ζωγραφίζω, σα μεγαλώσω, τα
γράμματα της αλφαβήτας. Ήταν μια αγαθή γυναικούλα, λίγο καμπουρίτσα, κυρά Αρετή την έλεγαν,
κοντή, παχουλή, με μια κρεατοελιά δεξιά στο πιγούνι. Μου οδηγούσε το χέρι, μύριζε η ανάσα της, και
μου αρμήνευε πώς να κρατώ το κοντύλι και να κυβερνώ τα δάκτυλά μου.
Στην αρχή δεν την ήθελα, δεν μου άρεσε η ανάσα της μήτε η καμπούρα. Μα σιγά σιγά, δεν ξέρω
πώς, άρχισε να μετουσιώνεται μπροστά στα μάτια μου, να φεύγει η κρεατοελιά, να ισιώνει η πλάτη
της, να λιγνεύει και να ομορφαίνει το πλαδαρό κορμί της…»
(Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, εκδ. Ελ. Καζαντζάκη, Αθήνα 1982)

Σε άλλο απόσπασμα αναφέρεται στον Περίανδρο Κρασάκη, έναν δάσκαλο που ήταν ο φόβος
και ο τρόμους για τους μικρούς μαθητές:
«Στην Τρίτη τάξη είχαμε έναν δάσκαλο, τον Περίανδρο Κρασάκη, που μας έπαιρνε τα αυτιά
με τη γραμματική, μα εμείς ακούγαμε τις φωνές στο δρόμο, ακούγαμε τους μανάβηδες, τους
κουλουρτζήδες, τα γαϊδουράκια που γκάριζαν και τις γειτόνισσες που γελούσαν και περιμέναμε να
χτυπήσει το κουδούνι να γλιτώσουμε. Κοιτάζαμε τον δάσκαλο να ιδρώνει μπροστά στον πίνακα, να
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λέει και να ξαναλέει, σαν να θέλει να καρφώσει στο μυαλό μας τη γραμματική. Ο νους μας όμως
ήταν έξω στο στον ήλιο και το παιχνίδι».
(Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, εκδ. Ελ. Καζαντζάκη, Αθήνα 1982)

Στο ίδιο έργο εντοπίζουμε και το περιεχόμενο της περιβόητης «Νέας Παιδαγωγικής», μιας
μεθόδου της εποχής εκείνης, δηλωμένης ως πρωτοποριακής, που παρά τις προσδοκίες που
δημιουργούσε επί του πρακτέου ήταν μια ακόμα τακτική ξυλοδαρμού και βίας. Διαβάζουμε
χαρακτηριστικά την αναμνηστική κατάθεση με την ειρωνική χροιά:
«Στην Τετάρτη Τάξη βασίλευε και κυβερνούσε ο Διευθυντής του Δημοτικού… Μας είχε έρθει
σπουδασμένος από την Αθήνα κι είχε φέρει, λέει, μαζί του τη Νέα Παιδαγωγική. Θαρρούσαμε πως θα
’ταν καμιά νέα γυναίκα και την έλεγαν Παιδαγωγική. Μα όταν τον αντικρίσαμε για πρώτη φορά ήταν
ολομόναχος. Η Παιδαγωγική έλειπε, θα ’ ταν σπίτι. Κρατούσε ένα μικρό στριφτό βούρδουλα, μας
έβαλε στη γραμμή κι άρχισε να βγάζει λόγο. Έπρεπε, λέει, ό,τι μαθαίναμε να το βλέπαμε και να το
αγγίζαμε ή να το ζωγραφίζαμε σ’ ένα χαρτί γεμάτο κουκκίδες. Και τα μάτια μας τέσσερα. Αταξίες δε
θέλει, μήτε γέλια, μήτε φωνές στο διάλειμμα. Και σταυρό τα χέρια. Και στο δρόμο, όταν δούμε παπά,
να του φιλούμε το χέρι. «Τα μάτια σας τέσσερα, κακομοίρηδες, γιατί αλλιώς, κοιτάχτε εδώ!», είπε και
μας έδειξε το βούρδουλα.
-Δε λέω λόγια, θα δείτε έργα!
Κι αλήθεια είδαμε. Όταν κάναμε καμιά αταξία ή όταν δεν ήταν στα κέφια του, μας
ξεκούμπωνε, μας κατέβαζε τα παντελονάκια και μας έδερνε κατά σάρκα με το βούρδουλα. Κι όταν
βαριόταν να ξεκουμπώσει, μας έδινε βουρδουλιές στ’ αυτιά, ωσότου έβγαινε αίμα.
Μια μέρα έδεσα κόμπο την καρδιά μου, σήκωσα το δάκτυλο:
-Πού είναι, κυρ δάσκαλε, ρώτησα, η Νέα Παιδαγωγική; Γιατί δεν έρχεται στο σχολείο;
Τινάχτηκε από την έδρα, ξεκρέμασε από τον τοίχο τον βούρδουλα.
-Έλα εδώ, αυθάδη, φώναξε, ξεκούμπωσε το πανταλόνι σου.
Βαριόταν να το ξεκουμπώσει μόνος του.
-Να, να , να, άρχισε να βαράει και να μουγκρίζει.
Είχε ιδρώσει, σταμάτησε.
Να η Νέα Παιδαγωγική, είπε, κι άλλη φορά σκασμός!»
(Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο, εκδ. Ελ. Καζαντζάκη, Αθήνα 1982)

Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από τον Καπετάν Μιχάλη για την απήχηση που είχε το
επάγγελμα του δασκάλου στην τότε κοινωνία. Σε αυτό κατέληγαν όσοι δεν ήταν ικανοί για
«αντριγιάς δουλειές»:
«Είχε κάμει έντεκα γιους και τέσσερεις θυγατέρες, όλοι θεριά. Μονάχα ο στερνός, το αποσπόρι,
δε φελούσε. Ήταν πολλά φτενός, πολλά λεβρός, ξεφυσίδι. Πώς διάτανο βγήκε ένα τέτοιο αποζούρι
από τα νεφρά του;
-Τι να τον κάμουμε; βουλεύουνταν με τη γυναίκα του. Βοσκός δεν κάνει. Δεν έχει ανάκαρα να
κλέψει. Ζευγάς δεν κάνει. Νεφρά δεν έχει ν’ αλετρίσει. Καραβοκύρης δεν κάνει. Τον πιάνει η
θάλασσα, ξερνάει. Πράγμα δεν κάνει!
-Κάνει για παπάς, πρότεινε η γριά που αγαπούσε ξέχωρα το στερνοβύζι της.
-Παπάς για δάσκαλος. Παπά έχουμε, δάσκαλο δεν έχουμε στον χωριό μας, ας τον κάμουμε
δάσκαλο.
Τον έπεμψε στο Μεγάλο Κάστρο να σπουδάσει, κι έτσι ο γιος του καπετάν Σήφακα γίνηκε
Τίτυρος».
(Νίκος Καζαντζάκης, Ο Καπετάν Μιχάλης, εκδ. Ελ. Καζαντζάκη, Αθήνα 1982)
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Κλείνοντας τις λογοτεχνικές αναφορές παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον Βίο και
Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά που αναφερόμενο στον χαρακτήρα του αγέρωχου πρωταγωνιστή,
αναδεικνύει παράλληλα και τις “απώλειες” που μπορούσαν να επέλθουν στην ψυχοσύνθεση ενός
ανθρώπου από τη θεσμοθετημένη εκπαίδευση της εποχής:
«Ο άνθρωπος αυτός, συλλογίστηκα, δεν πήγε στο σκολειό και το μυαλό του δε χάλασε. Είδε και
έκαμε πολλά κι έπαθε πολλά, άνοιξε ο νους του, η καρδιά του πλάτυνε, χωρίς να χάσει την αρχέγονη
παλικαριά της».
(Νίκος Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, εκδ. Καζαντζάκη, Αθήνα 2014)

3. Αντί Επιλόγου - Συμπεράσματα
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικές καταγραφές αποτελούν βιωματικές αναμνήσεις μαθητών
ή ακόμα και εκπαιδευτικών καταλήγουμε στο ότι η λογοτεχνία -ως κοινωνική επιστήμη- αποτελεί
ένα σημαντικό ερευνητικό υπόβαθρο, για να μελετηθεί -κυρίως ιστορικά και ως προς την εξέλιξή
του- το εκπαιδευτικό σύστημα και οι πρωταγωνιστές του. Από τις λογοτεχνικές μαρτυρίες λοιπόν
που παρουσιάσαμε γίνεται φανερό ότι στις αρχές του 20ου τουλάχιστον αιώνα η παιδεία ήταν
αποκλειστικά δασκαλοκεντρική με τον εκπαιδευτικό να απέχει από κάθε γνώση παιδαγωγικής
επιστήμης, περισσότερο να εκφοβίζει, παρά να συμβάλλει στη γενική αγωγή. Σε αυτό βέβαια
συνέτειναν η άγνοια των προοδευτικών παιδαγωγικών αντιλήψεων και των αντίστοιχων διδακτικών
μεθόδων. Σε ένα τέτοιο κλίμα και περιβάλλον οι μαθητές εισέπρατταν μόνο αρνητικές εμπειρίες,
καθώς τα συμπτώματα όχι μόνο ψυχικής αλλά και σωματικής βίας από τον δάσκαλο και το σχολείο
ως σύστημα -γεγονός που σήμερα μας φαίνεται αλλόκοτο και αχαρακτήριστο- ήταν συνηθισμένα,
αποδεκτά και δεδομένα από την κοινωνία του τόπου και της εποχής εν γένει. Από την άλλη
εντύπωση προκαλεί η θέση της οικογένειας -εν προκειμένω των γονέων- που “αναθέτουν” την
αγωγή σε όλες της τις μορφές στον δάσκαλο, εξουσιοδοτώντας τον να χρησιμοποιήσει τις κατά το
δοκούν μεθόδους του για την απόκτησή της. Στο πλαίσιο αυτό εκείνος δε διστάζει να υιοθετήσει
άνομα μέσα και σκληρές μεθόδους για τη μόρφωση -ταυτίζοντάς της με την αγωγή-, με κύριο
τρόπο τον ραβδισμό, δίνοντας στην απόκτηση της γνώσης χροιά καταναγκασμού, καθώς προκύπτει
ως αποτέλεσμα φόβου και όχι συνειδητής επιθυμίας. Σε ένα τέτοιο κλίμα λοιπόν η ερμηνεία της
«παιδαγωγικής» ήταν καθαρά προσωπική υπόθεση, αποκλειστικά εστιασμένη και ανατεθειμένη σε
«απαίδευτους» για τον σκοπό αυτό ανθρώπους, χωρίς καμία ουσιαστική και οργανωμένη από την
πλευρά της Πολιτείας κατεύθυνση -π.χ. Αναλυτικά Προγράμματα-. Αποτέλεσμα ήταν κάθε
δάσκαλος «δίδασκε ό,τι ήθελε, όσο ήθελε και όταν ήθελε» (Λέφας 1942 : 90), ενώ οι μαθητές, πριν
καν έρθουν σε επαφή με το σχολείο, είχαν ήδη σχηματισμένες εικόνες τρόμου για αυτό
(αυταρχικός-δυνάστης δάσκαλος, πιστή και άκριτη πειθαρχία, σκληρές ποινές).
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
Σαβαίδης Στυλιανός
stelios.savaidis@yahoo.gr
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, MSc Φιλοσοφίας
Περίληψη
Η Αισθητική απασχόλησε όχι μόνο τους καλλιτέχνες της αρχαιότητας, αλλά και τους
φιλοσόφους οι οποίοι επιχείρησαν να νοημοδοτήσουν την έννοια του ωραίου και να σταθούν
κριτικά απέναντί του. Με πλοηγό την αισθητική αντίληψη του Πλωτίνου ως θεωρία του Ωραίου
όσο και ως στοχασμός πάνω στην τέχνη αποκτά αναγωγικό χαρακτήρα, η οποία εμφανίζεται ως
αντανάκλαση του νοητού κόσμου και ως αποκάλυψη της ιδέας στην περιοχή του αισθητού. Ο
Πλωτίνος νοηματοδοτεί το περιεχόμενο και της αξίες της Παιδείας στις μέρες μας και ο λόγος του
είναι ιδιαίτερα επίκαιρος και προσανατολιστικός. Εφορμόμενος λοιπόν από την φιλοσοφία του
στόχος μου είναι να επιχειρηθεί να αναλυθεί η σπουδαιότητα της τέχνης στην εκπαίδευση και την
αναγκαιότητα που υπάρχει για να εδραιωθεί και να επεκταθεί. Επομένως μέσα από την σύνδεση
της αισθητικής φιλοσοφίας και συγκεκριμένα την φιλοσοφία του Πλωτίνου θα επιχειρήσω να
αναδειχθεί ο ρόλος της τέχνης κατά την εκπαιδευτική διεργασία που έχουν οι τέχνες στην
εκπαίδευση.
1. Εισαγωγή
Η αναβίωση του Πλατωνισμού έφτασε στο ύψιστο σημείο τον τρίτο αιώνα με τη φιλοσοφία
του Πλωτίνου του οποίου η επίδραση παρατηρείται στους μετέπειτα στοχαστές πολλών και
διαφορετικών τάσεων. Ο Πλωτίνος, ακολουθώντας την πλατωνική διδασκαλία, συγκροτεί το
φιλοσοφικό του προβληματισμό, συνθέτοντας μια θεωρία για τον κόσμο, τον άνθρωπο και το θείο
και εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στον μεταφυσικό προσδιορισμό του κοσμικού γίγνεσθαι.
Ωστόσο δεν περιορίζεται απλώς στη συνέχιση και τη μυστικοποίησή της μεταφυσικής παράδοσης,
αλλά συγχρόνως ανανεώνει την εμπιστοσύνη στο φιλοσοφικό λόγο σε μια εποχή, κατά την οποία
παρατηρείται η δύση του αρχαίου κόσμο Ο Πλωτίνος έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ. και θεωρείται
ιδρυτής και σημαντικότερος εκπρόσωπος του Νεοπλατωνισμού , με τον οποίο κλείνει η περίοδος
της αρχαίας φιλοσοφίας. Γεννήθηκε πιθανότατα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου γύρω στο 204 μ
Χ. και η καταγωγή του ήταν μάλλον ελληνική. Πληροφορίες για τη ζωή του Πλωτίνου αντλούμε
από το έργο του Πορφυρίου Περί του Πλωτίνου βίου και της τάξεως των βιβλίων αυτού. Ένα έργο
που γράφτηκε κατά την περίοδο του ανάμεσα στο καλοκαίρι του 299 και το καλοκαίρι του 301 μ.Χ.
Ο Πλωτίνος, ακολουθώντας την πλατωνική διδασκαλία, συγκροτεί το φιλοσοφικό του
προβληματισμό, συνθέτοντας μια θεωρία για τον κόσμο, τον άνθρωπο και το θείο και εστιάζοντας
το ενδιαφέρον του στον μεταφυσικό προσδιορισμό του κοσμικού γίγνεσθαι.
Ο Πλωτίνος είναι πιθανό να έμενε έκπληκτος εάν ανακάλυπτε πως είχε μια «αισθητική»
θεωρία – ή τουλάχιστον, πως η «αισθητική» αποτελεί διακριτό και σεβαστό μέρος της φιλοσοφίας
του• με αυτά τα λόγια ο μελετητής A.H. Armstrong ξεκινά το άρθρο του για τον Πλωτίνο . Ο όρος
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«αισθητική» είναι πολύ μεταγενέστερος, αλλά αυτό δε μας εμποδίζει να διαπιστώσουμε πως ο
αρχαίος φιλόσοφος αφιέρωσε μεγάλο μέρος του προβληματισμού του στο ωραίο, όπως αυτό
εμφανίζεται στη φύση και στην τέχνη και αυτό το έντονο αίσθημα για το ωραίο, είναι φανερό σε
κάθε πεδίο της σκέψης του. Οι Εννεάδες αποτελούν ένα από τα πλέον σημαντικά υποδείγματα του
φιλοσοφικού λόγου που μας έχει κληροδοτήσει η αρχαία ελληνική φιλοσοφική γραμματεία.
Κεντρική θέση σ΄ αυτό το μεταφυσικό σύστημα κατέχει μια πλήρως ανεπτυγμένη φιλοσοφία του
Ωραίου που τη βρίσκουμε διάχυτη σε όλες τις Εννεάδες, αλλά εκτίθεται σε τρείς Πραγματείες –
κυρίως στην I , 6 (« Περί του Καλλού» ), αλλά και σε τμήματα της V, vii (« Περί του νοητού
κάλλους» ) και στην VI , viii (« Περί του πώς το πλήθος των ιδεών υπέστη και περί αγαθού» ).
Σημαντική πηγή έμπνευσης, αυτής της φιλοσοφίας του ωραίου , είναι η αισθητική θεωρία του
Πλάτωνα, όπως αυτή απαντάται στο Συμπόσιο, στον Φαίδρο και στον Τίμαιο.
Η Αισθητική και πώς αυτή ορίζεται σε κάθε εποχή καλλιτεχνικής δημιουργίας απασχόλησε
όχι μόνο τους καλλιτέχνες, αλλά και τους φιλοσόφους οι οποίοι επιχείρησαν να νοημοδοτήσουν
την έννοια του ωραίου και να σταθούν κριτικά απέναντί του. Το ωραίο και συγκεκριμένα η
δυσκολία του τρόπου με τον οποίο μπορεί να καθοριστεί και να διατυπωθεί αποτέλεσε αντικείμενο
προβληματισμού και έρευνας σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας... Η θεωρία του
εμφανίζεται στη φύση και στην τέχνη και αυτό το έντονο αίσθημα για το ωραίο, είναι φανερό σε
κάθε πεδίο της σκέψης του. Εφορμόμενος λοιπόν από την φιλοσοφία του στόχος της ανακοίνωσής
μου είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της τέχνης στην εκπαίδευση και την αναγκαιότητα που
υπάρχει για να εδραιωθεί και να επεκταθεί..
2. Κυρίως μέρος
2.1. Το Ωραίο στη μουσική
Οι αντιλήψεις του Πλωτίνου για την τέχνη γενικά, αλλά και για τις συγκεκριμένες τέχνες,
βρίσκονται διάσπαρτες σε ολόκληρο το έργο του. Ο μελετητής του Πλωτίνου Edouard Krakowski,
παρατηρεί πως ο φιλόσοφος αναφέρεται συχνά στις τέχνες χρησιμοποιώντας το γενικό όρο
«μουσική». Το γεγονός αυτό, μας θυμίζει πως ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και μάλιστα ο
κλασικός, ήταν πολιτισμός μουσικός και η μουσική δεν είχε μόνο προνομιακή θέση στην
εκπαίδευση των αρχαίων Ελλήνων, αλλά τόση ήταν η σπουδαιότητα που της απέδιδαν, ώστε ο όρος
μουσική έφτασε να σημαίνει την τέχνη γενικά.
Στην αρχή της πραγματείας «Περί του Καλού» έχουμε μια πρώτη αναφορά στη μουσική: «Το
ωραίο το βρίσκουμε περισσότερο στην όραση, υπάρχει όμως και στα ακούσματα, στους
συνδυασμούς των λέξεων και στη μουσική, και μάλιστα σε κάθε μορφή μουσικής• γιατί υπάρχουν
μελωδίες και ρυθμοί ωραίοι» . Στο χωρίο αυτό, προτεραιότητα έχει η αίσθηση της όρασης, ενώ η
αίσθηση της ακοής ακολουθεί. Το ενδιαφέρον είναι, πως ο φιλόσοφος εξετάζει τις δύο αισθήσεις
από τη σκοπιά του ωραίου, δηλαδή με κριτήρια αισθητικά (Καϊμάκης, 1994). Ο Πλωτίνος λοιπόν,
εξετάζει τη μουσική από αισθητική σκοπιά και τη θεωρεί ως έναν από τους χώρους όπου
εμφανίζεται το Ωραίο. Ο φιλόσοφος διερωτάται τι είναι αυτό που κάνει ωραία τα αισθητά σώματα
και συγκεκριμένα, τι κάνει ωραίους τους ήχους (Εννεάδες). Η απάντηση είναι, πως μετέχουν σε
κάποιο είδος που τους δίνει την ενότητα (Εννεάδες). Είναι λοιπόν η μετοχή του αισθητού στο
νοητό που δίνει την ομορφιά• είναι οι αφανείς, οι νοητές αρμονίες που δημιουργούν στους ήχους
τις φανερές(Εννεάδες). Και είναι ενδιαφέρον, πως η ψυχή συλλαμβάνει άμεσα την ωραιότητα,
μέσα από τη μορφή, μέσα από τον ήχο, γιατί αντιλαμβάνεται το ίδιο το ωραίο που φανερώνεται
μέσα σε κάτι άλλο (Keyser, 1955).
2.2. Το Ωραίο στην ζωγραφική, γλυπτική και αρχιτεκτονική
Οι αναφορές του Πλωτίνου στις οπτικές τέχνες, σε αντίθεση με τις αναφορές του στη
μουσική και την ποίηση, είναι πολύ συχνές στις Εννεάδες. Η παραδοσιακή αντίληψη για την
ωραιότητα ήθελε τη συμμετρία να αποτελεί το κριτήριο της ( Beardsley,1989). Είναι σαφής η
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αναφορά στην όραση και στα μέσα που χρησιμοποιούν οι οπτικές τέχνες. Για τον Πλωτίνο, η
ομορφιά οφείλεται στην ενότητα, η οποία προκύπτει από τη μέθεξη των αισθητών πραγμάτων σε
κάποιο Είδος. Το επόμενο παράδειγμα που επικαλείται ο φιλόσοφος, είναι παρμένο από την
αρχιτεκτονική: η τέχνη, δίνει την ομορφιά άλλοτε σε ένα ολόκληρο σπίτι μαζί με τα μέρη του και
άλλοτε μια φυσική δύναμη τη δίνει σε μια μονάχα πέτρα, και έτσι, προκύπτει το ωραίο υλικό
αντικείμενο χάρη στη μέθεξή του στο Λόγο (.Εννεάδες). Ένα σύνθετο πράγμα όπως ένα σπίτι ή
ένας ζωγραφικός πίνακας, σχολιάζει ο Beardsley ( Beardsley,1989). καθίσταται ωραίο όταν
ενοποιηθεί και γίνει καθρέφτης του Ενός. Τίθεται όμως το ερώτημα, πώς ο αρχιτέκτονας του
σπιτιού αποφαίνεται ότι το έξω σπίτι είναι ωραίο, προσαρμόζοντάς το στο είδος του σπιτιού μέσα
του; Και ο Πλωτίνος δίνει την απάντηση: το έξω σπίτι, αν ξεχωρίσουμε τις πέτρες, είναι το
εσωτερικό είδος μερισμένο από τη μάζα της έξω ύλης, το οποίο, ενώ είναι αμερές, εμφανίζεται
μέσα στην πολλαπλότητα (.Εννεάδες).
Συνεπώς, η πραγματική αιτία του ωραίου, το Είδος ή η Ιδέα, εκφράζεται με την Ύλη στο
βαθμό που η Ιδέα βρίσκει την πλαστική της πραγμάτωση στο ωραίο σώμα. Και ενώ η Ιδέα φαίνεται
να διαιρείται από την Ύλη, είναι στην πραγματικότητα αδιαίρετη, παρόλο που εμφανίζεται μέσα
στην πολλαπλότητα. Κατά τη θέαση του καλλιτεχνήματος γεννιέται ο έρωτας προς το Ωραίο και
αυτός ο θαυμασμός λειτουργεί ως αφετηρία προς την ανοδική πορεία του θεατή. Ο έρωτας είναι η
πρώτη βαθμίδα για την αναγωγή της ψυχής του θεώμενου στο Κάλλος της Ιδέας, το Καθ΄ εαυτό
Κάλλος, διότι ξυπνάει την ανάμνηση της Ψυχής (Εννεάδες). Η αισθητή μορφή έχει παροδικό
χαρακτήρα, καθώς φιλοξενεί και ενσαρκώνει το Είδος της Ιδέας. Ο θεατής ανακαλύπτει την Ιδέα
στο αισθητό κάλλος και με την εσωτερική του όραση ανασυνθέτει το εσωτερικό περιεχόμενο του
έργου τέχνης.
Ο θεατής επομένως, ακολουθεί αντίστροφη πορεία από αυτή του καλλιτέχνη, ο οποίος
αισθάνεται την ανάγκη να φανερώσει την εσωτερική του Ιδέα στα αισθητά αντικείμενα. Το κοινό
σημείο που συνδέει το θεατή με τον δημιουργό είναι το Βίωμα. Και οι δυο, αν και με αντίθετες
πορείες, μπορούν να βιώσουν το Ιδανικό Κάλλος, που ανήκει στο ανώτερο οντολογικό επίπεδο του
Νοητού. Ό,τι ο καλλιτέχνης δημιούργησε συμβολικά, προσπαθεί τώρα να αποκρυπτογραφήσει ο
θεώμενος και να απολαύσει στην πνευματική του καθαρότητα. Η σύμπτωση των δυο αυτών
φάσεων, της δημιουργίας και της απόλαυσης, συνιστούν το αισθητικό συνειδέναι (Εννεάδες).
2.3 Εκπαίδευση και τέχνη
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. Αρχικά ο John Dewey με το έργο του Art as Experience [1934 (1980)]
ισχυρίστηκε ότι η αισθητική εμπειρία αποτελεί το κατεξοχήν μέσο για την ανάπτυξη της
φαντασίας, την οποία θεωρεί θεμελιώδες στοιχείο της διεργασίας της μάθησης. 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» (1980, σ. 285).
Βαθμιαία, η άποψη ότι η αισθητική εμπειρία είναι σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη
τεκμηριώθηκε από θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα πεδία της
Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής. Θεμελιώδης ήταν η συνεισφορά του Howard Gardner
(1973,1983,1990), που ισχυρίστηκε ότι 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 ό,τι δεν μπορεί να
γίνεται εύκολα κατανοητό μέσω των ορθολογικών επιχειρημάτων.Συνεπώς, η επαφή με την τέχνη
λειτουργεί σαν ένα πεδίο όπου καλλιεργείται ένας τρόπος σκέψης που εναντιώνεται στις
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αλλοτριωτικές νόρμες της 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.
Σε ό,τι αφορά στο ειδικό θέμα που εξετάζουμε σε αυτό το κείμενο, ο Freire έθεσε τα θεμέλια
για την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στη μετασχηματιστική μαθησιακή διεργασία. Έθεσε
στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής μεθόδου του (1970, 1978) το να επεξεργάζονται οι συμμετέχοντες
«κωδικοποιήσεις», που συχνά ήταν έργα τέχνης (κυρίως σκίτσα που φιλοτεχνούνταν από
σημαντικούς ζωγράφους όπως ο Francisco Brenand (1978, σ. 129). Η Φρεϊρική μέθοδος ήταν
βαθύτατα προσαρμοσμένη στις κοινωνικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες μέσα στις οποίες
εφαρμοζόταν. (Απευθυνόταν συνήθως σε κοινωνικά αποκλεισμένους, που ζούσαν κάτω από
ιδιαίτερα καταπιεστικές κοινωνικοπολιτικές συνθήκες). Ωστόσο, πιστεύω ότι στις σύγχρονες
κοινωνίες των αναπτυγμένων χωρών, όπου οι καταστάσεις είναι περισσότερο περίπλοκες, είναι
σκοπιμότερο να χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διεργασία έργα τέχνης που δεν
δημιουργήθηκαν για να υπηρετήσουν κάποιον προδιαγεγραμμένο εκπαιδευτικό σκοπό, γιατί
προσφέρουν εναύσματα για ευρύτερη διερεύνηση νοημάτων, καταστάσεων, πεποιθήσεων,
συναισθημάτων και εναλλακτικών ερμηνειών Στα χρόνια που ακολούθησαν, η χρήση της
αισθητικής εμπειρίας στο πλαίσιο της Μετασχηματίζουσας Μάθησης αναπτύχθηκε πολύ (Cranton,
20062• Dirkx, 2000, 2001• Mezirow, 1990, 1998, 2009• Taylor, 2000 κ.ά.) και ακολούθησε τρεις
τάσεις. Η πρώτη τάση θέτει ως αντικείμενο παρατήρησης διάφορα έργα της μαζικής κουλτούρας,
με στόχο να εξεταστούν κριτικά τα στερεoτυπικά μηνύματα που περιέχουν. Στο πλαίσιο της
δεύτερης τάσης χρησιμοποιούνται έργα τέχνης ως εναύσματα για την ενδυνάμωση της κριτικής
σκέψης επάνω σε διάφορα θέματα. Τα έργα τέχνης επιλέγονται με γνώμονα ότι προσφέρουν
κατάλληλα εναύσματα για την κριτική ανάλυση των εξεταζόμενων θεμάτων, χωρίς όμως να
λαμβάνεται με έμφαση υπόψη το κριτήριο της αισθητικής τους αξίας. Η τρίτη τάση επιχειρεί να
συνδυάσει τον κριτικό στοχασμό με την αισθητική εμπειρία, εμποτίζοντας τη μαθησιακή διεργασία
με τη συχνή αξιοποίηση σημαντικών έργων τέχνης. Έτσι, η τέχνη αποτελεί έναν ανθρώπινο τρόπο
να πλησιάσει κανείς στη μεταφυσική πηγή του θεϊκού (Koutras, 1986). Το υποκείμενο που
αντιλαμβάνεται είναι «συγγενές» και «όμοιο» με το αντικείμενο που γίνεται αντιληπτό. Επομένως,
για να μπορέσει κανείς να δει την Τέλεια Ομορφιά, πρέπει πρώτα να διαμορφώσει τον εσωτερικό
του κόσμο σύμφωνα με το Ωραίο.
3. Συμπεράσματα
Το Κάλλος και η τέχνη, συνιστούν το μέσο του ανθρώπου για την απελευθέρωσή του από την
κίβδηλη γοητεία των αισθήσεων και για την εισαγωγή του στο βασίλειο του Νοητού. Ο Πλωτίνος,
είναι ίσως ο πρώτος που τονίζει τη σπουδαιότητα των οπτικών τεχνών στην αισθητική εμπειρία του
ωραίου. Για τον Πλωτίνο ο καλλιτέχνης κατέχει εξέχουσα θέση. Η ομορφιά βρίσκεται στον
καλλιτέχνη και όχι στο έργο. Ο καλλιτέχνης καταφέρνει να προσλαμβάνει τα άυλα μέσω των
υλικών. Ο καλλιτέχνης μύστης και θεωρός του υπεραισθητού κόσμου, γίνεται ιεροφάντης της ιδέας
ως προς τον αισθητό κόσμο και μεσολαβητής στο διάλογο του αθάνατου με το θνητό, του εδώ με
το επέκεινα, καθώς τα έργα τέχνης αποτελούν αισθητές εκφράσεις μεταφυσικών βιωμάτων. Η
ουσία της καλλιτεχνικής αλήθειας είναι μια αλήθεια απόλυτα πνευματική.
Προέκταση της όρασης των ματιού δια της πνευματικής όρασης, δια μέσου της οποίας
διαρρηγνύεται το υλικό περίβλημα των όντων, οξύνοντας τη νοερή όραση. Η αισθητική σκέψη του
Πλωτίνου, τόσο ως θεωρία του Ωραίου όσο και ως στοχασμός πάνω στην τέχνη, είναι κυρίαρχη
στο έργο του και διαπνέει κάθε περιοχή της φιλοσοφίας του. 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
επιστρατευτεί στο έπακρο η δική μας φαντασία. Η Εκπαίδευση μέσω της Τέχνης, αλλά και η
αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση γίνεται ολοένα και συστηματικότερη τα τελευταία χρόνια.
Ολοένα και περισσότεροι σύγχρονοι παιδαγωγοί και κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης υποστηρίζουν
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πως το εκπαιδευτικό σύστημα, αν θέλει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών, θα πρέπει να
βγει από τα στενά του όρια, να ανοιχτεί στην κοινωνία και κυρίως να έρθει σε διάδραση με τον
πολιτισμό και τις πολιτισμικές δράσεις της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία ανήκει. Μέσα από τις
τέχνες προσφέρονται ευκαιρίες για ευαισθητοποίηση των αισθήσεων, καλλιέργεια της φαντασίας
και της δημιουργικής σκέψης εισάγοντας το άτομο στις αξίες του πολιτισμού. Μέσα από μια
περιπλάνηση στον κόσμο της Τέχνης στόχος είναι να αναδειχθούν τα στοιχεία εκείνα που ο
εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει ως εργαλεία για την ολόπλευρη ανάπτυξη των
εκπαιδευόμενων. Εξετάζοντας λοιπόν τα οφέλη της χρήσης των Τεχνών στην Εκπαίδευση από μια
συνολική σκοπιά διαπιστώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στο εκπαιδευόμενο να καλλιεργήσει τις
γνωστικές δεξιότητες, αφού χρησιμοποιείται ο προφορικός αλλά και ο γραπτός λόγος, την
ικανότητα να χρησιμοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του, να παρατηρεί, να ακούει, να
διαβάζει και γενικά να παρατηρεί τον κόσμο από ποικίλες οπτικές γωνίες. Επομένως μέσω της
φιλοσοφίας του Πλωτίνου αναδεικνύεται ο ρόλος της τέχνης κατά την εκπαιδευτική διεργασία που
έχουν οι τέχνες στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, γεγονός που αποτελεί πρόκληση
για εμάς τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουμε ένα πρόσφορο έδαφος στο οποίο θα μπορούμε να
καλλιεργήσουμε το διάλογο μεταξύ της εκπαίδευσης, της τέχνης και του παιδευτικού της ρόλου.
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Περίληψη
Ο όρος «κοινωνικές ανισότητες» απορρέει από τη διαμόρφωση των κοινωνιών που χάραξαν
οι υπερδομές ή τα συστήματα της παγκόσμιας κοινωνίας του πλανήτη. Οι ποικίλες ιστορικές
μορφές της οφείλονταν στις διάφορες μεταλλάξεις των δομών ή των συστημάτων της, που
ουσιαστικά καθόρισαν τη στρατηγική επικράτηση των ισχυρών επί των αδυνάτων. Για τη
διαμόρφωση χαρτών προστασίας των κοινωνικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απαιτείται η
«επίγνωση» του ορισμού της γης-υφηλίου ως χώρου οριοθετημένα ελεύθερης δράσης και
διάδρασης και του «πεπερασμένου» των φυσικών της πόρων. Η επίγνωση αυτή οδηγεί στην
συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας και της ανάγκης για αρμονική συνύπαρξη. Οι
ανθρωπιστικές επιστήμες αποτελούν το κλειδί για την κατανόηση αυτής της συμπληρωματικής
διαφορετικότητας κάθε ύπαρξης στον πλανήτη. Kρίσιμοι θεσμοί, όπως το σχολείο, με
προγράμματα ενεργητικής διδασκαλίας θα διαμορφώνουν οικολογικές, πολιτικές και κοινωνικές
συνειδήσεις. Τελικός σκοπός θα πρέπει να είναι η κατανόηση της πραγματικής ανθρώπινης ουσίας
και της ηθικά υποχρεωτικής αποδοχής της ετερότητας, της αμοιβαιότητας και της αλληλεγγύης.
Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές ανισότητες, επίγνωση, παγκοσμιοποίηση, υπερδομές, ετερότητα
1. Εισαγωγή
Η σύγχρονη τάση στον κυβερνοχώρο της υφηλίου καθρεπτίζεται μέσα από το πνεύμα της
Νέας Τάξης πραγμάτων. Η υλοποίηση αυτής αποτελεί τον κοινό στόχο των διαφόρων ισχυρών
εξουσιαστών του πλανήτη. Χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια δημιουργίας ενιαίου συστήματος
ή Υπερδομής στη Διακυβέρνηση των λαών. Το πλαίσιο-οδηγός στην εφαρμογή ποδηγετών, είναι οι
νόμοι της παγκόσμιας οικονομίας των Χρηματαγορών. Το ανθρωπιστικό στοιχείο της νέας
κοινωνικής-πολιτιστικής ταυτότητας του ανθρώπου είναι απρόσωπο και αδρανές, ως μουσειακό
αντικείμενο, εμφανιζόμενο μόνο στις Διατάξεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Διεθνών
οργανισμών (Ο.Η.Ε., UNESCO, κ.α.).
Ο ρόλος επομένως, της ανθρωπιστικής παιδείας καθίσταται όχι μόνο αναγκαίος αλλά και
κυρίαρχα πρωταρχικός για την άμεση και ομαλή συνύπαρξη των πολιτών στις διάφορες κοινωνίες
με πνεύμα ειρηνικής συνεργασίας κατανόησης και ετερότητας, αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης.
Η παρατηρούμενη σύγχρονη τάση της ενίσχυσης των Ανθρωπιστικών επιστημών με τη
χορήγηση πολλών μεταπτυχιακών Διπλωμάτων συντελεί στην προσπάθεια εύρεσης ενός νέου,
κοινού βηματισμού για το ρόλο της ανθρωπιστικής παιδείας στην εκπαίδευση και στη ζωή. Και
αυτό ισχύει γιατί ο ρόλος της ανθρωπιστικής παιδείας είναι συζευκτικός και ξεκλειδώνει τις
σχέσεις μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών τομέων (τεχνολογίας, τεχνών, κατασκευών,
περιβάλλοντος, ανθρωπολογίας, οικονομίας, ιστορίας. ) Πρέπει να είναι η νέα φιλοσοφική ολιστική
πρόταση που θα αγκαλιάζει το συνολικό φάσμα της εκπαίδευσης για το σύγχρονο άνθρωπο.
Οι ανθρωπιστικές σπουδές σήμερα είναι μια διεπιστημονική μελέτη της ανθρώπινης
κοινωνίας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Αν και οι σπουδές ανθρωπιστικής παιδείας
ενσωματώνουν την εξερεύνηση πολλών θεμάτων, δεν περιλαμβάνουν μαθήματα μαθηματικών ή
φυσικής. Στο πλέγμα αυτών, των ανθρωπιστικών σπουδών προτείνεται:


Εισαγωγή και σύνδεση της φιλοσοφικής οντότητας της μαθηματικής σκέψης και της
φυσικής επιστήμης με την καθημερινότητα.
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Χρησιμοποίηση απλών, κατανοητών και πρωτότυπων χρηστικών εκφράσεων –
παραδειγμάτων
Δημιουργία ελκυστικής γέφυρας – σύνδεσης των περισσοτέρων επιστημόνων της
εφαρμοσμένης τεχνολογίας, για την απλοποίηση και κατανόηση των ειδικοτήτων της
επιστήμης τους σε όλους τους ανθρώπους.
Αυτογνωσία των ίδιων των επιστημόνων, στην παραπάνω προσπάθεια απλοποίησης μέσα
από την εξοικείωση τους με τα ανθρωπιστικά γράμματα για την πληρέστερη και
ακριβέστερη απόδοση των νέων εννοιών στην εφαρμοστέα γνώση και επιστήμη (William,
29-30).
Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι και εποπτικά εργαλεία για την προβολή της ετερότητας
ως συμπληρωματικής αναγκαίας εκφοράς για την Ιστορία και το περιβάλλον και τεχνολογία
για την συχνή διατήρηση ενδιαφέροντος στη γνώση από τον μαθητευόμενο του Δημοτικού
μέχρι τον μεταπτυχιακό της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

2. Κυρίως μέρος
2.1 Υπερδομή και κοινωνικές Ανισότητες. Δουλεία και Ελευθερία.
Από το 4000 π.Χ. μέχρι σήμερα ο άνθρωπος δεν κατάφερε μέσα στις έξι χιλιετίες που
δημιούργησε τη σύγχρονη ιστορία της Ανθρωπότητας, να ολοκληρώσει μια πραγματική και
αληθινή σχέση με την κοινωνία, όπως τη δημιουργεί και εξελίσσει μέσα από την
αγροκτηνοτροφική οικονομία των μεγάλων εύκρατων περιοχών της υπαίθρου, τη βιομηχανική
ανάπτυξη των μεγαλουπόλεων και την ηλεκτρονική χρηματοπιστωτική-ενεργειακή παγκόσμια
οικονομία.
Η διαρκής σύγκρουση της εσωτερικής του διάνοιας με την καθημερινή επιβίωση
ανατροφοδοτεί τις έννοιες της διάκρισης και της εξουσίας. Παρελκόμενο αυτής της συμβιωτικής
προσπάθειας είναι η αδυναμία πρόσληψης της έννοιας της ανεξάρτητης Ατομικότητας με τη
θεσμική της σχέση σε ενιαία καθολική οικουμενικότητα των σχέσεων του με την Ανθρωπότητα. Η
Τετάρτη ή η πολλαπλή διάσταση της οικουμενικότητας αυτής δεν μπόρεσε να «Χωρέσει» εισέτι
στην τρισδιάστατη σαρκική αντιληπτική του «όρεξη» («φύσει τοῦ εἰδέναι ὀρέγεται», Αριστοτέλης,
Ι, 2, 980a 22)
Η επαναληπτική επομένως σπείρα μια τέτοιας ανέλιξης της πολιτισμικής επανάληψης, ανά
τους αιώνες διαμόρφωσε και εξακολουθεί να διαμορφώνει με αντίστροφη και στρεβλή στροφορμή,
την διάθεση της κυριαρχίας των γόνων των ισχυρών επί των γόνων των αδυνάτων σε κάθε
περιέλιξη της ανάπτυξής της.
Ο σύγχρονος παγκόσμιος πολίτης βρίσκεται επομένως εγκλωβισμένος αφενός ανάμεσα στις
γρήγορα μεταλλασσόμενες κοινωνικές ανισότητες της παγκόσμιας χρηματαγοράς και στην
προσπάθειά του να αποπληρώσει το κληρονομημένο χρέος από τη στιγμή της γέννησης του
(Graeber, 2011). Οι έννοιες ελευθερία- δουλεία, βασιλεύς δούλος, κατάντησαν υποχείρια ενός
κάλπικου νομίσματος στις δυο του όψεις χωρίς την πραγματική τους ταυτότητα. Αφαιρέθηκε
πλήρως η αληθινή ανθρώπινη σχέση, όπως χαρακτηρίζεται από τον θεσμικό τετρασδιάστατο
χαρακτήρα της (Μαυροσκούφης, 2014). Αυτός διακρίνεται από την αυτάρκεια των πλαισίων
νομεκλατούρας και δικαιωμάτων-υποχρεώσεων και πνεύματος κυριαρχίας.
Η πραγμάτωση μιας τέτοιας προσπάθειας στηρίζεται πλέον στην ανάδειξη του νέου ρόλου
της ανθρωπιστικής παιδείας, καθιστώντας τις ανθρωπιστικές σπουδές το εργαλείο για την
διαδικασία της ουσιαστικής «επίγνωσης» στην ανάγκη αυτής της πολύπλευρης δραστηριότητας.
2.2. Ο νέος ρόλος των ανθρωπιστικών σπουδών
Ο ρόλος της ανθρωπιστικής παιδείας στη σύγχρονη εποχή καθίσταται αναγκαίος και
σημαντικός. Οι διαχειριστές αυτού του νέου ρόλου θα πρέπει να συναισθανθούν και να
αντιληφθούν πως βρίσκονται εντός διπολικού δυναμικού πεδίου μεταξύ «δανειστή-δανειζομένου»
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στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Η «επίγνωση» της κατάστασης αυτής που βιώνεται
στην καθημερινότητά τους, θα πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα και το έναυσμα για τον
προσδιορισμό του μέτρου στην προσπάθεια ανάδειξης του νέου ρόλου της ανθρωπιστικής παιδείας.
Έχει ήδη ειπωθεί εδώ και 2400 χρόνια από τον φιλόσοφο Πρωταγόρα « Μέτρον πάντων χρημάτων
ἄνθρωπος διότι βραχύς ὁ βίος».
Η «επίγνωση» της θνητότητας μας και η ανάγκη για αειφορία στη διατήρηση ισορροπιών ως
προς την επάρκεια των αναγκαίων φυσικών αγαθών επί του πλανήτη μας καθιστούν στην ουσία της
Ύπαρξής μας. Μας καθιστούν υπευθύνους «δανειζόμενους» και συγχρόνως συνεχιστές
«δανειστές» της σκυτάλης που μας χαρίζεται από την ίδια τη Γαία για το περιβάλλον και για τη
συνέχιση και διατήρηση της ζωής με την ανθρώπινη δημιουργικότητα από τον καθένα μας.
Η συμπληρωματική διαφορετικότητα των πολλαπλών και σχεδόν απείρως διαφορετικών
χαρισμάτων των ανθρώπων μεταξύ τους στην προσπάθεια της δημιουργίας, κατανόησης και
ανάπτυξης πραγματικών κοινωνιών σ’ όλους τους τομείς της ζωής με επιστημονικά και βιωματικά
μέσα, προσδίδουν στον Άνθρωπο να κληρονομήσει το σήμα του όχι ως κυρίαρχο ον, αλλά ως
κληρονόμο-συνεχιστή – προστάτη της ζωής επί της γης.
Η θετική γνώση για τις έννοιες του ανθρωπισμού και του τι πρέπει να πράττει ο άνθρωπος για
να βελτιώνει τη σχέση του με τους συνανθρώπους του και το περιβάλλον είναι ήδη γνωστή εδώ και
χιλιάδες χρόνια. Εντούτοις στην πράξη διαμορφώνεται η αντίθετη, στρεβλή εικόνα, με
παραμορφωμένη τη γνώση για τις σπουδές και τις έννοιες ως προς την ανθρωπιστική του
προσέγγιση. Καθίσταται μια τυπική, ειδωλικά ψεύτικη εικόνα που χρησιμοποιείται για
παραπλάνηση μόνο, δόλο και απάτη από την κάθε είδους εξουσιαστική αρχή. Το εργαλείο των
ισχυρών εξουσιαστών και της Διεθνούς νομενκλατούρας είναι η λεκτική εκφορά του ανθρωπισμού
με παρελκυστικά απατηλή προβολή για τον απλό άνθρωπο προκαλώντας την φραγή σε κάθε
προσπάθεια δημιουργίας πραγματικής κοινωνίας πολιτών και Εθνών.
Η «επίγνωση» μόνο από έναν αριθμό ισχυρών -χορηγών σχετικά με τη θνητότητα και τον
ανθρωπιστικό ρόλο ως προς το μέτρο, δεν αναπτύσσει την κρίσιμη μάζα για μια συλλογική
συνειδητοποιημένη προσπάθεια από το σύνολο της κυρίαρχης εξουσιαστικής πλειοψηφίας των
ισχυρών.
Η αντιμετώπιση πρέπει να γίνει στην ίδια την πηγή της παραγωγής αυτής της συνεχιζόμενης
ειδωλικής πραγματικότητας. Ο νέος ρόλος της ανθρωπιστικής παιδείας δεν θα καταδεικνύει μόνο
τη θετική ή την αρνητική πλευρά με τις συνεπαγόμενες συνέπειες στην Ηθική και στις σχέσεις
μεταξύ των Ανθρώπων. Η αιτία που προκαλεί αυτή την αντίστροφη ροπή και συμπεριφορά
ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, χρώματος ή τάξεως, είναι η υλική υπερεξουσία και η ειδωλική
ατομική προβολική δόξα. Πιστεύω όπως είναι διαμορφωμένο το εκπαιδευτικό σύστημα
παγκόσμια, ότι αν σ’ ένα απλό πολίτη του χαρίζονταν «άνωθεν» απεριόριστη εξουσία με πολιτική
και υλική ισχύ, θα συμπεριφέρονταν παρόμοια με τους σύγχρονους εξουσιαστές του πλανήτη
(Ράσης, 2007, 149-150).
Η «επίγνωση» της διάβρωσης και διαφθοράς που προκαλεί η εξουσία και ειδωλική προβολή
μέσω των μέσων ενημέρωσης, όχι μόνο μεταλλάσσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών και της
στάση της οικογένειας και των απλών πολιτών ώστε να αντισταθεί και να περιορίσει την εξάπλωση
της πανδημίας αυτής, αντιθέτως ελκύεται να διασπάται και να προβάλλει την ατομική
ιδιαιτερότητα μέσα από τον ανταγωνισμό. Η συλλογική συνέργεια των πολιτών με την βοήθεια
ενημερωτικών σεμιναρίων στην οικογένεια με εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπροσαρμόζεται
ανάλογα με τις ανάγκες και το έμψυχο υλικό των παιδιών, από τη νηπιακή ηλικία, με
εκπαιδευόμενους «δια βίου» παιδαγωγούς – δασκάλους, θα βοηθήσει βαθμιαία στην ανάδειξη των
χαρισμάτων της ομάδας και στην προβολή κοινωνίας πολιτών και όχι ατόμων.
Συνεπώς ο νέος ρόλος της ανθρωπιστικής παιδείας, θα στοχεύει σ’ ένα «χρηματιστήριο
Αξιών Διαφορετικών Χαρισμάτων», που διαθέτουν οι πολίτες στην συλλογική τους προσπάθεια
διαμόρφωσης κοινωνίας, όχι με ατομική βράβευση και ανεικονική προβολή ενός εκάστου. Το
χρηματιστήριο της Παγκόσμιας οικονομίας, οπωσδήποτε έχει κέρδος μεγαλύτερο από τη
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«χρηματοδότηση» κάθε νεογέννητου, αντί της αποπληρωμής του κληρονομημένου (χιλιάδες χρόνια
ήδη) χρέους. Είναι δυνατόν, με την χαρισματική ανάδειξη και επιβράβευση της χαρισματικής
χρηματοδοτούμενης προσπάθειας, να εξελίσσει τα χαρίσματα, όχι μόνο αποδίδοντας στο
πολλαπλάσιο το αρχικό «δάνειο», αλλά να βοηθήσει στην ανάδειξη και στη συνοχή της κοινωνικής
ομάδας.
Η παραπάνω ροή, δεν πρόκειται να διασπασθεί από προσπάθειες αντίστασης/αντίδρασης,
κρίσεων οικονομικών, εμφυλίων συρράξεων, ενεργειακών πολέμων, γιατί δεν δημιουργεί
διακοπτόμενες σειριακά δημιουργούμενες δομές. Ουσιαστικά αποτελεί ένα δυναμικό μοντέλοπρότυπο ζωής, που βρίσκεται σε μια συνεχώς εξελισσόμενη και ενεργειακά -με θετική στροφορμήμεταβαλλόμενη κοινωνία πολιτών.

Επεξήγηση σχήματος 1.
Επιχειρείται σε κάθε επαναληπτικό κύκλο αναζήτησης της εκπαιδευτικής προσπάθειας, να
ελαχιστοποιείται η διαφορά μεταξύ της επιθυμητής κατάστασης και της αναγκαίας ώστε το
σχηματιζόμενο στις αρμονικές ταλαντώσεις των αποφάσεων – επανεκτιμήσεων ελλειψοειδές (στο
σχήμα ισορροπίας-μέτρο) να καταστεί με θαμιστικό τρόπο σφαιροειδές. Ουσιαστικά να καταστεί
Δ1≈Δ2 η αρχική – επιθυμητή εκτίμηση με περίπου ίση (ή ίδια με την αναγκαία), έτσι ώστε η
παρούσα αξία της ζωής να παραστήσει με την προστιθέμενη αξία το πραγματικό όφελος. Απαντά
επομένως στην προσπάθεια δημιουργίας πραγματικής κοινωνίας της ζωής των πολιτών σε
οικουμενική κλίμακα.
2.3 Μέθοδος στην ανάδειξη του νέου ρόλου της ανθρωπιστικής παιδείας
Με βάση το ανωτέρω σχ.1 μπορούμε κάθε φορά να επιλέγουμε τόσο τη μεθοδολογία όσο και
το εκπαιδευτικό πλαίσιο που θα λειτουργούμε προκειμένου να επιτυγχάνεται συνεχής, μη
διακοπτόμενος κύκλος (looping) της ανθρωπιστικής ενίσχυσης στην παιδεία.
Στην προσπάθεια αυτή δεν αρκεί μόνο να υπάρχουν νόμοι και κανόνες της πολιτείας. Τα
μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια, ο δάσκαλος, τα εποπτικά όργανα, οι ομάδες εργασίας, η ίδια η
πολιτεία με Αγάπη για κάθε παιδί, χωρίς διακρίσεις και ταξικές διαφορές, πρέπει να κατανοούν την
ουσιαστική συμβολή τους. Η χαρισματική διαφορά ενός εκάστου- που πάντοτε θα υπάρχεικοινωνικού μέλους, εξομαλύνει τις διαφορές Δ1, Δ2 μεταξύ των: «επιθυμητού-αναγκαίου, οφέλους
– παρούσας αξίας». Για το σκοπό αυτό αρκεί μόνο να ταλαντεύεται, η κάθε επαναληπτική
προσπάθεια, διατηρώντας τον άξονα του μέτρου στις ανθρωπιστικές σχέσεις ως γέφυρα συνένωσης
και όχι ως ανταγωνιστική κυριαρχική επιβολή.
Παράδειγμα πρότασης μεθοδολογίας εκπαιδευτικής πρακτικής με μέτρο την ανθρωπιστική
ενίσχυση είναι η αποκάλυψη – εξομολόγηση της πραγματικής ταυτότητας χαρακτήρα που έχει το
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κάθε κοινωνικό μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας. Να ομολογήσει και να παραδεχθεί ο καθένας από
την εκπαιδευτική ομάδα ότι είναι «μολυσμένος» από τον ιό της πανδημίας για εξουσιαστική
κυριαρχία, ειδωλική προβολή και πλουτισμό, και να αποκαλύψει την αρνητική πλευρά του στην
κοινωνική ομάδα. Το κάθε μέλος, το κάθε παιδί, ο κάθε δάσκαλος, να «αφαιρέσει» το επίπλαστο
προσωπείο της υποκριτικής εικόνας του από τη σχέση «εκπαιδευτή – εκπαιδευομένου» , «μαθητήσχολείου», «παιδιού-γονέα». Να ζητήσει «συγχώρεση» για τα λάθη που «αθελήτως-ηθελημένα»
πράττει από τη συνήθεια προς κακή συμπεριφορά και μίμηση και να θελήσει να συμβάλει στην
επανένωση της ομάδας.
Η «αφαίρεση» και η «συγχώρεση» αδειάζει το ατομικό δοχείο υπεροχής και υπαρξιακής
ταυτότητας και οδηγεί στην επανεκκίνηση-επανένωση με τους ίδιους ίσως όρους στην κοινωνική
ομάδα. Μετά την αποκάλυψη του είναι δυνατόν να εκτιμηθεί πλήρως και με σαφήνεια η κάθε
είδους ετερότητα και να στρωθεί ο δρόμος της «επίγνωσης» - «γνῶθι σαὐτόν» μέσα από «μέτρον
ἄριστον, μηδέν ἄγαν, ἴνα εὐ ζῆν».
3. Συμπεράσματα
Με την πρόταση του νέου ρόλου της ανθρωπιστικής παιδείας, επιχειρείται να δοθεί η
προοπτική μέσα από την οποία μπορεί να αρχίσει να περιστρέφεται θετικά και με «επίγνωση» ο
σύγχρονος άνθρωπος. Αποτελεί τη συμπληρωματική αντίστροφη πρόταση ως προς την μαρξιστική
υλιστική θεώρηση των πραγμάτων μέσα από την οποία ο άνθρωπος δεν πρέπει να κρύβει από την
πραγματικότητα της αληθινής ζωής, τον συνεχή κύκλο ζωής – δημιουργίας- θανάτου.
Ο άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, αλλά ούτε και κυρίαρχος των πάντων. Είναι
ελεύθερος να επιλέγει τον ρόλο του στη ζωή να βοηθιέται και να βοηθά με την χαρισματική του
προσωπικότητα συμβάλλοντας στη συνεχή ροή, ως ικανό και αναγκαίο κομμάτι για δημιουργία
κοινωνίας πολιτών που η ζωή του ανήκει κυρίως σ’ αυτή.
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση σκοπό έχει την παρουσίαση και την κριτική ενασχόληση με τις απόψεις
αναφορικά με το περιβάλλον από την αρχαιότητα ως και την εποχή μας. Με εφαλτήριο το μάθημα
της Φιλοσοφίας το οποίο διδάσκεται στη Β Λυκείου και δεδομένο πως τα οικολογικά προβλήματα
είναι οξύτατα θα αναζητήσουμε και θα παρουσιάσουμε τις θέσεις εκείνες που θα μπορούσαν να
αποτελέσουν προτάσεις για την Περιβαλλοντική Ηθική. Με αφετηρία την Ελλάδα και τις θέσεις
των αρχαίων Ελλήνων για το περιβάλλον και τη θεοποίηση της φύσης θα καταβληθεί προσπάθεια
να καταγραφούν οι απόψεις των φιλοσόφων αλλά και των φιλοσοφικών σχολών για τη φύση και τη
σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Ακολούθως θα επιχειρήσουμε μια προσπάθεια κριτικής
αποτίμησης των θέσεων αυτών και μια αναζήτηση των στοιχείων εκείνων που θα μπορούσαν να
αποτελέσουν τρόπους άμεσης αντιμετώπισης του οικολογικού προβλήματος στις μέρες μας καθώς
σήμερα περισσότερο από ποτέ καλούμαστε να εξετάσουμε τα καθήκοντά μας απέναντι στη φύση.
Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική Ηθική, οικοκοινότητα, εγγενής αξία, ανθρωποκεντρισμός
1. Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπόρεσε να συνυπάρξει με τον
υπόλοιπο φυσικό κόσμο, δίνοντας παράλληλα την μάχη για τη δική του επιβίωση. Η εξασφάλιση
αυτής της επιβίωσης απέναντι στην «εχθρική φύση», απείλησε και απειλεί την βιωσιμότητα των
υπολοίπων οργανισμών οδηγώντας στην περίοδο των οικολογικών διαταραχών. Σήμερα
περισσότερο από ποτέ το οικολογικό πρόβλημα γιγαντώνεται και η Τεχνολογία δείχνει αδύναμη να
δώσει οριστικές λύσεις, λύσεις που να μπορούν να εγγυηθούν την βιωσιμότητα τόσο του
ανθρώπινου είδους όσο και ολόκληρου του οικοσυστήματος. Σήμερα, επίσης, είναι περίπου
αδύνατον να ομιλούμε για αυτόνομες, περίκλειστες, στεγανές κοινωνίες. Αντιθέτως πρέπει μάλλον
να κάνουμε λόγο για ένα παγκόσμιο χωριό, μια παγκόσμια κοινωνία, η οποία υφίσταται
παράλληλα με - και πάνω- από τις κατά τόπους κοινότητες. Η παρατήρηση ορισμένων φαινομένων
μεταβολής του φυσικού περιβάλλοντος και της άκρατης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και
οικοσυστημάτων, που οφείλονται σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη στην ανθρώπινη
δραστηριότητα, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η τρύπα του όζοντος, η αύξηση του CO2, η
αλλαγή του κλίματος, έχει οδηγήσει σε έναν προβληματισμό του συνδυασμού της έννοιας της
«ανάπτυξης» με την προστασία του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον δεν έχει απεριόριστη
«αντοχή», καθώς διακυβεύεται η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων και, επομένως, δεν
μπορεί να υποστηρίξει μια διαρκώς αυξανόμενη ανάπτυξη της παραγωγικής μας δραστηριότητας.
Για το λόγο αυτό το περιβάλλον δεν μπορεί να αποτελεί μια ηθικά αδιάφορη πραγματικότητα, αλλά
αναδεικνύεται ως αξία-ατομική και κοινωνική. Η υπερκείμενη αυτή κοινωνία, όπως είναι εύλογο,
απαιτεί κάποιας μορφής παγκοσμιωμένη ηθική, στο βαθμό, τουλάχιστον, που
αποτελεί
πραγματική κοινωνία και, ως τέτοια αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, τα οποία για την
επίλυσή τους απαιτούν την συνδρομή της ηθικής σκέψης (Πρωτοπαπαδάκης, 2009).
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Στο σημείο λοιπόν αυτό θα αναφερθούμε στην συμβολή του φιλοσοφικού στοχασμού μέσα
από την μελέτη της Περιβαλλοντικής Ηθικής διαχρονικά προσπαθώντας να αναλύσουμε τις
βασικές τάσεις αλλά και τις πιθανότητες πραγμάτωσής τους προκειμένου να αποτελέσουν διέξοδο
στην οικολογική κρίση. Αρχικά θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε έννοιες όπως ο
ανθρωποκεντρισμός και ο βιοκεντρισμός, η εγγενής αξία και η Κοινωνική Οικολογία. Ακολούθως
θα αναφερθούμε με συντομία στις απόψεις διαφόρων φιλοσόφων και θα περιγράψουμε αναλυτικά
τις προτάσεις εκείνες της Φιλοσοφίας που θα οδηγήσουν στην διατήρηση του οικοσυστήματος.
2. Οικολογία και Περιβαλλοντική Ηθική.
Ο έντονος προβληματισμός για την τοποθέτηση του ανθρώπου όχι πια απέναντι στο
περιβάλλον αλλά μέσα σε αυτό και η μελέτη τη ηθικής διάστασης της τοποθέτησης αυτής είναι το
αντικείμενο μελέτης της Περιβαλλοντικής Ηθικής. Η Περιβαλλοντική Ηθική μελετά αλλά την
ηθική της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον και τα «στοιχεία» του, ανθρώπινα και μη.
Προφανώς ο ηθικός σχετικισμός (Γεωργόπουλος, 2002) ο οποίος κυριάρχησε και επιβάλλει στο
άτομο να πορευτεί με αξίες τις οποίες έχει επιλέξει σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό, κοινωνικό και
πολιτικό πλαίσιο παραμερίζοντας άλλες, δεν έδωσε ικανοποιητικές λύσεις. Εξετάζονται λοιπόν όχι
μόνο οι ηθικές αρχές που διέπουν τη σχέση ανθρώπου περιβάλλοντος με ό,τι αυτό εμπεριέχει αλλά
και ζητείται απάντηση στο αν μπορούμε στο φυσικό κόσμο να αναγνωρίσουμε κάποια ηθική
υπόσταση (Πρωτοπαπαδάκης, 2005).
Τέσσερις είναι οι σημαντικότερες τάσεις της Περιβαλλοντικής Ηθικής: ο
ανθρωποκεντρισμός, η Κοινωνική Οικολογία, ο βιοκεντρισμός και το ρεύμα της βαθιάς
Οικολογίας.
Η ανθρωποκεντρική ηθική θεωρεί ότι η φύση είναι το εργαλείο εκείνο το οποίο υπάρχει για
την εξυπηρέτηση των αναγκών των ανθρώπων, πάντα με στόχο την απόλυτη ανθρώπινη ευτυχία
(Γεωργόπουλος, 2002). Από τη στιγμή λοιπόν που ο άνθρωπος γίνεται αυτοσκοπός η ηθική αξία
που επικρατεί είναι αυτή που συνδέεται με την ικανοποίηση των επιδιώξεών του.
H Κοινωνική Οικολογία αποδίδει την οικολογική κρίση στην εμπορευματοποίηση, το
κέρδος και την οικονομική παντοδυναμία. Ακολούθως επικεντρώνεται στην κυριαρχία η οποία
αρχικά αναφερόταν στο φυσικό περιβάλλον στη συνέχεια όμως έγινε κυριαρχία του ανθρώπου στον
άνθρωπο και προκάλεσε διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε αυτούς που κατείχαν την εξουσία και σε
αυτούς που ήταν υποχρεωμένοι να την υποστούν (Μπούκτσιν, 1992). Μοναδική λύση είναι η άρση
του εξουσιαστικού μοντέλου έτσι ώστε να καταπολεμηθούν οι ανισότητες και να διατηρηθεί το
οικοσύστημα το οποίο μας περιβάλλει και είναι απαραίτητο για τη διατήρηση του ανθρώπινου βίου
(Reclus et al, 2015). Επομένως αυτό που προέχει είναι η ανάδυση μιας κοινωνίας η οποία θα
παλέψει για την δημιουργία ισορροπίας ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, μιας οικοτοπίας όπως
αναφέρει ο Μπούκτσιν (Μπούκτσιν, 1992).
Η βιοκεντρική θεώρηση του περιβάλλοντος αναζητά τα στοιχεία εκείνα βάση των οποίων
μπορούμε να προσδώσουμε «εγγενή αξία» σε άλλα όντα εκτός από τους ανθρώπους. Ζητούμενο
λοιπόν είναι ο «βιοσφαιρικός εξισωτισμός» (Γεωργόπουλος, 2002,55). καθώς τίποτα δεν υπάρχει
απομονωμένο από το περιβάλλον και τίποτα δεν θα πρέπει να μην έχει ίσα δικαιώματα αφού μόνο
έτσι ευνοείται η ποικιλομορφία και πιστώνεται στη φύση μια εγγενής ηθική αξία. Η ηθική που
πηγάζει από αυτή τη στάση αναφέρεται συχνά ως βιοκεντρική ηθική. Ο Άλντο Λέοπολντ μάλιστα σε
μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τον σύγχρονο άνθρωπο απέναντι στην οικολογική καταστροφή
υποστηρίζει πως βλέπουμε τη φύση σαν αγαθό που μας ανήκει και για το λόγο αυτό την κακοποιούμε.
Μόνο αν η θέαση γίνει αντίστροφα, αν δηλαδή κατανοήσουμε το γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι ανήκουμε
στη φύση, θα καταφέρουμε να τη χρησιμοποιήσουμε με αγάπη και σεβασμό.
Πολύ κοντά στις απόψεις της βιοκεντρικής οικολογίας, βρίσκεται η Βαθιά Οικολογία η οποία
κατά τον Πρωτοπαπαδάκη είναι φιλοσοφική ανάλυση αλλά και κοινωνικό κίνημα
(Πρωτοπαπαδάκης, 2009). Η Βαθιά Οικολογία υποστηρίζει το δικαίωμα κάθε μορφής ζωής να
παραμείνει στη ζωή και να εξελιχθεί ελεύθερα
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Η Περιβαλλοντική Ηθική επομένως εξετάζει τον άνθρωπο μέσα στο περιβάλλον
επιδιώκοντας να ορίσει τους κανόνες εκείνους βάσει των οποίων θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε
ηθικά προς τα άλλα μέρη του οικοσυστήματος ενώ συνάμα προσπαθεί να ορίσει απέναντι σε τι
οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε ηθικά. Η ανθρώπινη ύπαρξη μετακινείται από το κέντρο και
ο φυσικός κόσμος γίνεται ένα εύθραυστο καταφύγιο όλων ( Πρωτοπαπαδάκης, 2005).
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η ιδιαιτερότητα της Περιβαλλοντικής Ηθικής καθότι
προκαλεί γόνιµα και ανατρεπτικά την παραδοσιακή ηθική ακόµα και στις πιο θεµελιώδεις παραδοχές
της. Εµφανίζονται φιλοσοφικές απόψεις και τάσεις οι οποίες σε προηγούµενους αιώνες θα
απορρίπτονταν εξαρχής ως ανούσιες ή χωρίς χρησιµότητα. Η κυρίαρχη άποψη που θέλει τα ηθικά
µας καθήκοντα να έχουν νόηµα µόνο όταν ασκούνται προς τους ανθρώπους, πλέον αμφισβητείται µε
δριμύτητα από αρκετούς φιλοσόφους. Από άλλους δε, διαμορφώνονται θεωρίες που προσπαθούν να
επαναξιολογήσουν τον φυσικό κόσµο σε εντελώς νέες βάσεις.
Τέτοιου είδους ερωτήµατα και θέσεις άρχισαν να διατυπώνονται, από τους φιλοσόφους
που ασχολούνται µε το θέµα τις τελευταίες δεκαετίες, και κάνουν εµφανή τον ριζοσπαστικό
χαρακτήρα της νέας ηθικής. Εφόσον λοιπόν η τελευταία δεν εστιάζει πια µόνο στον άνθρωπο
σαν το αποκλειστικό υποκείµενο και αντικείµενο της ηθικής συµπεριφοράς, και από τη στιγµή
που επανεκτιμάται η θέση και η αξία της φύσης, η Οικολογική Ηθική εµπλέκεται πλέον
αναπόφευκτα και µε πεδία έρευνας από άλλους χώρους της παραδοσιακής φιλοσοφίας όπως η
αισθητική, η Μεταφυσική, η Επιστημολογία, η Φιλοσοφία της Επιστήµης, η Κοινωνική και η
Πολιτική φιλοσοφία κ.ά. Ακολούθως θα παρουσιάσουμε με συντομία τις βασικές θέσεις φιλοσόφων
οι οποίες αποτελούν προτάσεις για το μετριασμό της οικολογικής καταστροφής.
3. Οι βασικές θέσεις
Στον Κροπότκιν βρίσκουμε μια φύση η οποία αγκαλιάζει όλον τον κόσμο η οποία όμως θα
πρέπει να συμβάλλει έτσι ώστε η ηθικότητα να αυξηθεί (Κροπότκιν, 2000,11). Βασικός στόχος
της Ηθικής είναι ή θα πρέπει να είναι ο καθορισμός ηθικών σκοπών οι οποίοι να είναι ρεαλιστικοί
και εφαρμόσιμοι. Η φύση που για τους δαρβινιστές είναι ένας στίβος μάχης, το μοναδικό που
προσφέρει είναι ένα μάθημα κακού. Αντιθέτως για τον Κροπότκιν η αλληλοβοήθεια έχει
καθοριστική σημασία για την διατήρηση και για την εξέλιξη των οργανισμών, είναι «ένα βασικό
γεγονός της φύσης». Η φροντίδα των ειδών είναι το κύριο μέσο επιβίωσης και η φύση είναι αυτή
που δίνει στον άνθρωπο τις έννοιες του καλού και του κακού. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι
ουσιαστικά η ανάπτυξη αυτής της ηθικότητας, η οργάνωση της καθημερινότητας με βάση το
ενδιαφέρον για τον πλησίον, όχι μόνο για τον πιο κοντινό, το συγγενή αλλά και για αυτόν που
βρίσκεται στην διπλανή, την κοντινή κοινότητα.
Αλλά και ο Ερρίκο Μαλατέστα αναφέρθηκε στην καταστροφή της κυριαρχίας και της
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η συνείδηση αλληλεγγύης, η συνεργασία και η κοινή
προσπάθεια μπορούν να αποτελέσουν λύσεις. Η αποτίναξη της μιζέριας και της καταπίεσης, του
ανταγωνισμού και της επιβολής θα οδηγήσει σε μια κοινωνία όπου δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση
καθώς και κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο.
Όμως και στο έργο του Καστοριάδη βρίσκουμε τη θέση πως η οικολογική καταστροφή
συνεχίζεται στις δημοκρατίες δυτικού τύπου και την πρότασή του για την θέσπιση μιας αυτόνομης
κοινωνίας, μιας άμεσης δημοκρατίας που προτάσσει και προϋποθέτει αποκέντρωση η οποία
διαχέεται από το κράτος και τους δήμους στις κοινότητες και στις γειτονιές τις απαντάμε σε πολλές
από τις σύγχρονες οικοκοινότητες και η προτεινόμενη από αυτόν Οικολογική Δημοκρατία
επηρέασε το κίνημα της Αποανάπτυξης.
Ο Πρωτογονισμός παραθέτει επίσης εξαιρετικά επίκαιρες θέσεις καθώς στηρίζεται στο
αξίωμα ότι ο πολιτισμός μας είναι «κακός», διότι έχασε την «επαφή με τη φύση» που χαρακτηρίζει
την «αυθεντικότητα» των πρωτόγονων πολιτισμών. Μελετάμε τον Πρωτογονισμό, ο οποίος
συνδέεται και με την εθελούσια ένδεια όπως αυτή προτείνεται από τον Χ. Θορώ, αναζητώντας την

68

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ευτυχία της εθελούσιας απλότητας, την απομάκρυνση από τον εθισμό μας στην κατανάλωση που
είναι το μεγαλύτερο ταμπού των κοινωνιών μας κατά την Ελιζαμπέτ Λαβίλ.
Ο πολιτισμός είναι για τον Ζέρζαν καταστροφικός, ικανός να «καταβροχθίσει τον κόσμο».
Αναφέρει πως η κρίση που είναι απανθρωποποιητική και οικοκτονική έχει την αιτία της στους
ίδιους τους θεσμούς που διέπουν τον πολιτισμό. Η οικολογική κρίση μπορεί να αποτραπεί με τον
όρο που ο Ζέρζαν ονομάζει «πρωτόγονο μέλλον», δηλαδή με μια αποδόμηση του πολιτισμού ,
αυτό που ο Λατούς ονομάζει αποανάπτυξη, προκειμένου να συντεθούν οι πρωτόγονες τεχνικές με
τις σύγχρονες αναρχικές έννοιες.
Τέλος εξετάζεται η πρόταση του Μπούκτσιν πως όλα τα οικολογικά προβλήματα ανάγονται
σε κοινωνικά προβλήματα, στην νοοτροπία της ιεραρχίας η οποία δεν είναι κυριαρχία μόνο του
ανθρώπου απέναντι στον άνθρωπο αλλά και απέναντι στη φύση (Μπούκτσιν, 2000, 19). Η
Κοινωνική Οικολογία διαβλέπει μια αλληλεξάρτηση των τρόπων οργάνωσης της κοινωνίας και της
προβαλλόμενης εικόνας στη φύση. Θέσεις όπως αυτή που υποστηρίζει πως ο σύγχρονος
καπιταλισμός είναι δομικά ανήθικος (Μπούκτσιν, 1993, 25) και μία οικολογική κοινωνία
προϋποθέτει την ανατροπή του, καθώς και την ανατροπή όλων των ιεραρχικών σχέσεων και
αντιλήψεων άπτονται της Πολιτικής Φιλοσοφίας αλλά και της Ηθικής και ουσιαστικά μπορεί να
αποτελέσουν εφαλτήριο για συζήτηση αλλά και απαρχή προτεινόμενων λύσεων. Η
Κοινωνική
Οικολογία προτείνει συνομοσπονδίες, ενότητες κοινοτήτων που να είναι διαμορφωμένες ώστε να
ταιριάζουν με το οικοσύστημα και τις βιοπεριοχές που βρίσκονται. Έτσι θα γίνεται χρήση των
τοπικών φυσικών πόρων και δημιουργείται ένα οικοσύστημα όπου η μια συνιστώσα αλληλεπιδρά
με τις άλλες προκείμενες για να παραγάγει ένα οικοσύστημα τροποποιημένο από τον άνθρωπο που
ανταποκρίνεται στις ανθρώπινες ανάγκες και εμπλουτίζει το φυσικό οικοσύστημα στο σύνολο του (
Μπούκτσιν, 1993β, 278).
Αλλά και για την Αποανάπτυξη όπως αυτή παρουσιάστηκε αρχικά από τον Θορώ και στην
συνέχεια από τον Λατούς υποστηρίεται πως η οικονομία που βασίζεται στην άμετρη ανάπτυξη δεν
είναι επιθυμητή, είναι καταστροφική. Γιατί κυρίως αυτή η άμετρη ανάπτυξη καταστρέφει τη
βιόσφαιρα, καταστρέφει την ίδια την ανθρωπότητα. Ουσιαστικά, αυτή η η μη ορθολογική
ανάπτυξη επιφέρει πάρα πολλές ανισότητες. Η ανάγκη για αυτοπεριορισμό είναι αυτό που μπορεί
να εγγυηθεί τη συνέχιση της ανθρωπότητας. Η θέση αυτή φαίνεται να συνδέεται με την άποψη που
διατύπωσε ο Επίκουρος πολλούς αιώνες πριν: «Θεωρούμε ότι η αυτάρκεια είναι μέγιστο αγαθό,
όχι για να χρησιμοποιούμε πάντοτε τα λίγα, αλλά για να μπορούμε, όταν δεν έχουμε πολλά, να
αρκούμαστε στα λίγα.» Κάποιος θα μπορούσε να συνοψίσει όλη αυτή τη διαδικασία σε ένα
πρόγραμμα οκτώ αλλαγών, οι οποίες ονομάζονται συνοπτικά τα 8R (Λατούς, 2008, 189):









επαναξιολόγηση, reevaleur
επαναεννοιολογικοποίηση, reconceptualiser
αναδόμηση,restructure
αναδιανομή,redistribuer
επανεντοπισμός,relocaliser
μείωση, reduire
επαναχρησιμοποίηση, reutilizer
ανακύκλωση, recycler

Αυτές οι οκτώ αλληλεξαρτώμενες διαδικασίες, μπορούν να σχηματίσουν έναν κύκλο ήρεμης,
συμποσιακής και βιώσιμης αποανάπτυξης. Η επαναξιολόγηση εκφράζει ουσιαστικά την ανάγκη για
νέες συλλήψεις και αξίες προκειμένου να δημιουργηθεί ένα καινούριο πλαίσιο.
4. Συμπεράσματα
Αντιλαμβανόμαστε πως για να επιτευχθεί ένα βιώσιμο επίπεδο ευζωίας θα πρέπει να αλλάξει
η πορεία και οι επιλογές μας τόσο στο επίπεδο της ιδεολογίας όσο και στο επίπεδο της καθημερινής
ζωής, των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεών μας αλλά και στις αποφάσεις της κεντρικής
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εξουσίας όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα πρέπει ουσιαστικά να απεγκλωβιστούμε
από το λυσσαλέο κυνήγι του κέρδους, από την επιδίωξη της ανάπτυξης της παραγωγής, από την
εκμετάλλευση των λιγοστών πλέον φυσικών πόρων και να οδηγηθούμε στην
αποκαπιταλιστικοποίηση στις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, στην αυτοδιαχείριση των
φυσικών πόρων, στην ελαχιστοποίηση του οικολογικού μας αποτυπώματος. Εύλογα μπορούμε να
καταλάβουμε πως αυτές οι επιλογές δεν είναι εύκολο να πραγματωθούν άμεσα και παγκόσμια.
Όσο κυριαρχούν οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής είναι εμφανές ότι κάθε εναλλακτική
πρόταση φαίνεται ουτοπική και μη εφαρμόσιμη.
Συνακόλουθα πρέπει να κατανοήσουμε πως τόσο η νοσταλγία της εποχής του λίθου όσο και
η επιθυμία της άκρατης τεχνολογίας ως πανάκειας για κάθε είδος προβλήματος δεν θα δώσουν
λύση στο οικολογικό πρόβλημα καθώς η λύση δεν βρίσκεται ούτε στο παρελθόν ούτε στο μέλλον.
Ούτε βέβαια και η μείξη στοιχείων από το παρελθόν όπως αυτό διαμορφώθηκε στις νεολιθικές
κοινότητες και το παρόν μέσα από την επιλεκτική χρήση της Τεχνολογίας. Όσοι ασπάζονται τις
απόψεις των Λουδιτών πράγματι αντιστέκονται σθεναρά στην υπερπαραγωγή και κατά συνέπεια
στην υπερκατανάλωση και στρέφονται προς τη δημιουργία μιας νέας σχέσης με το περιβάλλον
μέσα από δημιουργικές διαδικασίες και επαναπροσδιορισμό των ανθρώπινων σχέσεων. Τόσο η
σκέψη του Θορώ όσο και αυτή του Λαφάργκ στρέφεται κατά της εργασίας αλλά κυρίως κατά της
ιδιοκτησίας και προτάσσει την άποψη πως όλα τα αγαθά είναι κοινά και επομένως πρέπει να
αντιμετωπίζονται ως τέτοια. Η φύση σε καμία περίπτωση δεν είναι μια ανεξάντλητη πηγή
εκμετάλλευσης πρώτων υλών αλλά υπάρχουν σε αυτή όρια που αποτελούν περιοριστικά
αναχώματα στην αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση.
Επομένως έχει τεράστια σημασία η απομάκρυνση από τις ετερόνομες κοινωνίες όπου
κυριαρχεί ο αστικός τρόπος ζωής και κατά συνέπεια η εργαλειακή χρήση της φύσης, η κυριαρχία
του ανθρώπου πάνω σε αυτή. Όμως θεμιτό είναι να καταβληθούν προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο,
μέσα από τοπικές κινήσεις πολιτών και στην συνέχεια να αποκτήσει μεγαλύτερο πεδίο δράσης. Η
συμμετοχή και η εκπροσώπηση των πολιτών, η αυτοεκπροσώπηση ουσιαστικά αφού
αναφερόμαστε σε μια οργάνωση όπου προκρίνεται το κοινοτικό πνεύμα και κυριαρχεί η έννοια της
κοινότητας, μπορεί να πραγματωθεί μέσα από τη συμμετοχή σε συνελεύσεις και την εκφορά
άποψης και κρίσης για τα περιβαλλοντικά και όχι μόνο ζητήματα.
Ο άνθρωπος επομένως καλό θα ήταν να αναλάβει το ρόλο του φροντιστή της φύσης και όχι
του διαχειριστή, να αναλάβει με φροντίδα και ενδιαφέρον αρμοδιότητες απέναντι στο φυσικό
περιβάλλον, να φροντίσει και να προστατεύσει καθετί που είναι πιο αδύναμο από αυτόν.
Ανακεφαλαιώνοντας συμπεραίνουμε πως το οικολογικό ζήτημα είναι ένα δίλλημα επιλογών
και προτεραιοτήτων καθώς το ζητούμενο είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας ανάμεσα στην
επιζητούμενη ανάπτυξη και την συντήρηση και θεραπεία του περιβάλλοντος. Σαφώς συχνά
γεννιούνται ερωτήματα όπως αυτό που διατύπωσε ο αμερικάνος ηθοποιός Steven Wright, σχετικά
με το τι θα πρέπει να κάνει κανείς αν δει ένα ζώο που απειλείται με εξαφάνιση να τρώει ένα φυτό
που απειλείται με εξαφάνιση, ερωτήματα που οδηγούν σε αμηχανία και αποδεικνύουν την
κρισιμότητα του οικολογικού ζητήματος. Σίγουρα η λύση δεν βρίσκεται στην εσωστρέφεια και την
παραίτηση. Ο Ελιζέ Ρεκλύ είχε με αγωνία επισημάνει τον κίνδυνο αυτό υποστηρίζοντας πως
πρέπει να μείνουμε στον τεράστιο κόσμο για να δεχτούμε όλες τις εντυπώσεις του, για να
συμμετάσχουμε σε όλες τις περιπέτειες του και να δεχτούμε όλες τις οδηγίες τους. Η
συνειδητοποίηση της εξάντλησης των φυσικών πόρων, της απαξίωσης της υπαίθρου αλλά και της
αλλοίωσης του αστικού τοπίου επιτάσσει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης αν θέλουμε να σωθεί το
περιβάλλον και επιβάλλει την υιοθέτηση μιας Ηθικής αντίληψης ως κριτηρίου και κινήτρου της
συμπεριφοράς και των επιλογών μας.
Την Ηθική αυτή η οποία εκπορεύεται από τη δύση, την ταύτιση της αλληλεγγύης, της
αλληλοβοήθειας με την δικαιοσύνη και την ισότητα που είναι η βάση της αναρχικής θεωρίας την
εντοπίσαμε στις θέσεις των αναρχικών διανοητών που μελετήσαμε. Η υιοθέτηση της ηθικής αυτής
επιλογής καθιστά τον άνθρωπο ανθρωπινότερο και τον εντάσσει στο οικοσύστημα όχι ως εχθρό
αλλά ως συνδιαμορφωτή. Επομένως η Φιλοσοφία και συγκεκριμένα η Περιβαλλοντική Η θική
μπορεί να αποδειχθεί εφαρμόσιμη λύση απέναντι στο οξύ περιβαλλοντικό πρόβλημα. Χωρίς να
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παραβλέπουμε πως κάποιες από τις θέσεις είναι ανεδαφικές οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως
αποτελούν μια διαφορετική προσέγγιση η οποία μπορεί να αποτελέσει μια νέα ελπίδα.
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται την κρίση της Δημοκρατίας, όπως αυτή περιγράφεται
στην Πλάτωνος «Πολιτεία» σε σύγκριση με την αντίστοιχη σημερινή. Ειδικότερα, σε πρώτο επίπεδο
επιχειρείται να καταδειχθούν μέσω των παραγράφων 555 έως 566 της «Πολιτείας» τα
χαρακτηριστικά της Δημοκρατίας, κατόπιν, τα συμπτώματα του εκφυλισμού της, ώστε να εκπέσει σε
αναρχία και, έπειτα, να μεταβληθεί σε Τυραννίδα. Ο φιλόσοφος περιγράφει διεξοδικά πώς η
Ολιγαρχία εκκολάπτει ένα πλήθος “κηφήνων”, οι οποίοι πληθύνονται και όταν συνειδητοποιήσουν
την δύναμή τους, ανατρέπουν την Ολιγαρχία και εγκαθιστούν ένα ανάπηρο πολίτευμα, την
Δημοκρατία, στην οποίαν επιτρέπονται τα πάντα. Ο καθένας πράττει και λέγει ό,τι θέλει. Τα
αξιώματα μοιράζονται με κλήρο, ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι οι πολίτες είναι ίσοι. Οι δάσκαλοι
φοβούνται και κολακεύουν τους μαθητές, οι γέροντες συμπεριφέρονται σαν να είναι νέοι, ακόμη και
τα ζώα ωθούν τους ανθρώπους έξω από το δρόμο τους. Η άμετρη ελευθερία της Δημοκρατίας οδηγεί
στην αναρχία. Μέσα στην πόλη δημιουργείται πόλωση μεταξύ απλήστων ολιγαρχικών και πτωχών, οι
οποίοι έχουν ως προστάτες τους έγκεντρους κηφήνες, που όταν αναλάβουν την εξουσία με την
βοήθεια του Δήμου, εγκαθιστούν την Τυραννίδα. Ακολούθως, σε δεύτερο επίπεδο επιχειρείται η
σύγκριση των ανωτέρω συμπτωμάτων της φαύλης πολιτείας, όπως εντοπίζονται από τον Πλάτωνα,
με τα συμπτώματα της σημερινής Δημοκρατικής Πολιτείας, η οποία διέρχεται κρίση. Μέσω αυτής
της συγκριτικής έρευνας και ανάλυσης, φιλοδοξείται να αναδυθεί η επικαιροποίηση του ελληνικού
φιλοσοφικού λόγου, ο οποίος δύναται να γίνει οδηγός στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε.
Λέξεις κλειδιά: φαύλη, κηφήνες, άνεργοι, αναρχία, συμπτώματα
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Εισαγωγή
Θεωρητικό πλαίσιο της παρούσης εισηγήσεως αποτελεί η σύγκριση του πλατωνικού έργου
«Φαύλες πολιτείες» με την ισχύουσα πολιτική, οικονομική, κοινωνική, ιδεολογική κατάσταση στην
χώρα μας. Ειδικότερα, μέσω της εργασίας επιχειρείται να διαφανεί η αναλογία του εκφυλισμού της
δημοκρατίας, όπως αυτός περιγράφεται και αναλύεται στην «Πολιτεία» Πλάτωνος, με την κρίση
που διέρχεται η δημοκρατία σήμερα. Πιο συγκεκριμένα: α) Ως έναρξη της αναπηρίας του
δημοκρατικού πολιτεύματος εμφανίζεται η απληστία. β) Παρεπόμενα της άμετρης αγάπης για τον
πλούτο είναι η ασωτεία, η ακολασία, η φτώχεια, η διαφθορά. γ) Σε μια δημοκρατία που ο καθένας
ζει όπως θέλει, λέει και πράττει ό,τι θέλει και όλοι έχουν άποψη για τα πάντα, κυριαρχεί ο
λαϊκισμός, η ισοπέδωση και η κενοδοξία. δ) Η κοινωνία σήπεται και κανείς δεν σέβεται κανέναν.
Κυριαρχεί η αναρχία, η απειθαρχία, ενώ εξοβελίζονται οι αξίες και η ιεραρχία. ε) Βλαστάνει η
τυραννία, η οποία γίνεται επιθυμητή.
Κυρίως Μέρος
Μέθοδος
Η σύγκρισή και η αναλογία είναι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκε η εισήγηση αυτή. Η
εμβάθυνση στο προαναφερόμενο πλατωνικό έργο ανέδειξε τις συνάφειες και τις ενδείξεις
εκφυλισμού της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα και σήμερα.
Ανάλυση
Κατά τον Πλάτωνα, η δημοκρατία βγαίνει από τα σπλάχνα της ολιγαρχίας, όταν αυτή αρχίζει
να καταρρέει. Ειδικότερα, η μετάβαση από το ολιγαρχικό στο δημοκρατικό πολίτευμα γίνεται λόγω
της απληστίας γι’ αυτό που προβάλλεται ως κυρίαρχο αγαθό, ήτοι το χρήμα. Διαβάζουμε
χαρακτηριστικά στην παράγραφο 555c της «Πολιτείας»: «ἐξ ὀλιγαρχίας εἰς δημοκρατίαν, δι’
ἀπληστίαν… τοῦ ὡς πλουσιώτατον δεῖν γίγνεσθαι». Ο πλουτισμός και η φιλοχρηματία
υποθάλπονται μέσω της ασωτείας των νέων, οι οποίοι κατασπαταλούν τις περιουσίες τους, κατόπιν
δανειοδοτούνται με ενυπόθηκα δάνεια τα οποία δεν μπορούν να ξεπληρώσουν, και τότε οι πλούσιοι
αγοράζουν τις περιουσίες τους και γίνονται ακόμη πλουσιώτεροι («ἵνα ὠνούμενοι… εἰσδανείζοντες
ἔτι πλουσιώτεροι» 555c). Έτσι, με το να ζουν ακόλαστα, συμβαίνει κάποτε στις ολιγαρχίες
άνθρωποι όχι τυχαίοι να καταντούν φτωχοί (555d: «παραμελοῦντες… ἀνθρώπους πένητας
ἠνάγκασαν γενέσθαι»).
Τα ανωτέρω χωρία του πλατωνικού έργου, θα λέγαμε ότι ιχνογραφούν την εποχή μας τόσο,
που μοιάζει σαν να γράφτηκαν τώρα. Στην νεολαία επεβλήθη το «δόγμα της Μπολόνια», βάσει του
οποίου ο καθένας πρέπει να γίνει ευπώλητος, «χρήσιμος», απασχολήσιμος, «μυρμήγκι», διότι
άλλως θα ντρέπεται για την κατάσταση στην οποίαν έχει εκπέσει. Και πράγματι, «η
παγκοσμιοποίηση εδράζεται στην αντίληψη ότι πολιτισμός είναι ό,τι παράγει η γνώση ως «χρήμα»,
δηλαδή ως κάτι «χρήσιμο» για τον ευδαιμονισμό του ατόμου» (Ζηζιούλας, 2003). Έτσι και οι
Έλληνες, για να μην ντρέπονται για την κατάστασή τους υιοθέτησαν και υπηρέτησαν το μοντέλο
του homo consumens, δανειοδοτήθηκαν ανεξέλεγκτα, χρησιμοποίησαν πλαστικό χρήμα άμετρα.
Πούλησαν το λιοστάσι στο χωριό για μια Mercedes compressor και τώρα οι πρώην «νοικοκυραίοι»
έγιναν πένητες, άστεγοι και άσιτοι, επτώχευσαν και το βιός τους εκπλειστηριάζεται, ενώ
καραδοκούν να το αγοράσουν «αντί πινακίου φακής» οι πλούσιοι, και να γίνουν πλουσιώτεροι.
Εμβαθύνοντας ο Πλάτωνας την ανάλυσή του μάς «δείχνει» πώς ο «δημοκρατικός» τύπος
είναι γιός του τσιγκούνη ολιγαρχικού, και ανεθράφη με τα ήθη του πατέρα του, δηλαδή
γαλουχήθηκε στην αμορφωσιά, στην απαιδευσία, στην στέρηση. Έτσι, όταν συγχρωτίστηκε, με
άγρια και επικίνδυνα θηρία που είχαν τον τρόπο να τού σερβίρουν κάθε είδους ηδονές, ακόμη και
τις πιο παράξενες, εύκολα τις δέχθηκε. Όταν ο πατέρας του, ως σύμμαχός του, προσπάθησε με
νουθεσίες και επιπλήξεις, να τονώσει το ολιγαρχικό στοιχείο του, τότε ακολούθησε φαύλος κύκλος,
δηλαδή ξέσπασε μάχη μέσα στον ίδιο του τον εαυτό.
Αφού οι κίβδηλες και κενόδοξες γνώμες εισβάλλουν στην ψυχή του νέου, τον ξαναγυρίζουν
στην χώρα των Λωτοφάγων. Η αλαζονεία κλείνει όλες τις πύλες της ίασης και δεν αφήνει να
διαπεράσουν το τείχος τα λόγια των απλών ανθρώπων που είναι προχωρημένοι στα χρόνια. Στην
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μάχη επικρατεί η αλαζονεία και χαρακτηρίζει: α) Το αίσθημα της ντροπής ως ηλιθιότητα, και το
απωθεί με εξευτελιστικό τρόπο. β) Την φρονιμάδα ως ανανδρία, και την ξαποστέλνει με
προπηλακισμούς. γ) Την αυτοσυγκράτηση και το μέτρο ως χωριατιά, και τα εξορίζει. δ) Ως
εξαίρετη αγωγή χαρακτηρίζει την ύβριν! ε) Ονομάζει την αναρχία ελευθερία, την ασωτεία
μεγαλοπρέπεια και την ξεδιαντροπιά παλληκαροσύνη. Ακριβώς έτσι ψυχαναλύει ο Πλάτωνας τον
«δημοκρατικό» τύπο στις παραγράφους 558d, 559e και 560a-e της «Πολιτείας» («Τοῦ φειδωλοῦ
ἐκείνου καί ὀλιγαρχικοῦ… υἱός… οὐκ ἀναγκαῖοι κέκληνται», «Ὅταν νέος, τεθραμμένος…
μεταβολῆς», «Καί ἐάν μέν ἀντιβοηθήσῃ… θεοφιλῶν εἰσί διανοίαις… ψευδεῖς καί ἀλαζόνες
λόγοι… καί ἀνώφελων ἐπιθυμιῶν… ἐλευθέρωσίν τε καί ἂνεσιν»).
Κατ’ αναλογίαν, στο λυκαυγές του 21ου αι. το Μεγάλο Βασίλειο της Ευρώπης, καθώς και το
«προτεκτοράτο» - «προτεκτοράτο» είναι η εδαφική κατοικήσιμη περιοχή που ελέγχεται από μία ή
περισσότερες «προστατεύουσες» Δνάμεις (Ρούκουνας, 2005) -, η Ελλάδα, βασιλεύεται από επτά
αρχές: 1) το μέγιστο κέρδος, 2) το άστοργο ψεύδος, 3) την ασυγκίνητη υποκρισία, 4) την απαθή
λογική, 5) την εκμετάλλευση του άλλου, 6) την άπειρο ποσότητα και 7) τους ανάλγητους αριθμούς.
Παρ’ όλη την αποχαύνωση που επικρατεί, πάρα πολλοί κάτοικοι και υπήκοοι του Βασιλείου δεν
καταφέρνουν να τηρούν συνεχώς τις βασικές αρχές ή κάποιες από αυτές ή και όλες. Αυτοί που
αποτυγχάνουν να τις ακολουθήσουν ή όσοι έχουν συνειδητά ως αρχές τις αντίθετες από τις
προαναφερθείσες, απομονώνονται ή, όπως λέγεται κομψά, «τίθενται στο περιθώριο του
συστήματος».
Ως απαράδεκτες αδυναμίες θεωρούνται οι αντίθετες επτά αρχές: 1) η ευσυνειδησία, 2) η
ντροπή, 3) η ευαισθησία, 4) η αλληλεγγύη, 5) η ολιγάρκεια, 6) η φιλαλήθεια, 7) κυρίως η
αξιοπρέπεια, διότι οι θεσμικές αρχές του Μεγάλου Βασιλείου ανεθράφησαν σε οικογένειες και
εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου έλαβαν μαθήματα αρνητισμού και αρίστευσαν σε αυτά, ήτοι στην
αναισθησία, στην απανθρωπιά, στην απονιά, στην αστοργία, στην ασπλαχνία, στην απάθεια, στην
ασυγκινησία και στην αδιαφορία. Οι άρχοντες του Μεγάλου Βασιλείου, λοιπόν, από την νεαρή
τους ηλικία, αφού υπέστησαν την τελετουργική διαδικασία πίστης στις βασικές αρχές, εισήλθαν
στον πολιτικό βίο, χωρίς να έχουν μείνει ποτέ άνεργοι, άστεγοι, άσιτοι, χωρίς να έχουν γίνει ποτέ
πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα. Δεν ένοιωσαν ποτέ μονάδες στην εξευτελιστική ουρά του
επιδόματος, δεν αδικήθηκαν ούτε απολύθηκαν από τον εργοδότη. Δεν στάθηκαν ποτέ άρρωστοι
στην ουρά για τα φάρμακά τους και δεν τούς πέταξαν από το σπίτι για τα χρεωστούμενα
(Δεστέφανος, 2014).
Με την ανατολή του 21ου αι. ανέτειλε και η κορύφωση της εγωπάθειας, του εγωκεντρισμού,
της υπεροψίας, της έλλειψης του μέτρου και της αλαζονείας. Υπέρτατη αξία έγινε η κατανάλωση
και το glamour, ενώ με την διαφήμιση καθετί περιττό έγινε απολύτως αναγκαίο, και οι μη
αναγκαίες επιθυμίες δέσποσαν στα μυαλά και στις ψυχές των ανθρώπων. Οι κλασσικές αξίες
εξοβελίστηκαν, η παιδεία κατέρρευσε, το «φαίνεσθαι» και ο υποκριτικός εξωραϊσμός κατέλαβαν
την θέση του «εἶναι» και της αλήθειας. Η κατάσταση εν συνόλω κινείται στην δαιμονική τροχιά
του ψεύδους, της αναλγησίας, του ατόμου και όχι του «δήμου» υπό την έννοια της συλλογικότητος.
Όμως «ἐάν εὐτυχής ᾖ… παραδείγματα πολιτειῶν τε καί τρόπων πλεῖστα ἐν αὐτῷ ἔχοντα»
561a-e, συνεχίζει ο Πλάτωνας. Εάν είναι τυχερός κάποιος, προχωρώντας η ηλικία, θα καταλαγιάσει
η ταραχή μέσα του και θα δεχθεί όσα νωρίτερα είχε αποδιώξει, και τότε θα εξισορροπήσει, κάπως,
τις απολαύσεις στην ζωή. Ειδάλλως, καθημερινά θα παραδίδεται στην τυχούσα ηδονή και κατόπιν
σε άλλη, τιμώντας εξίσου όλες τις ηδονές, χωρίς να διακρίνει και χωρίς να ακούει. Έτσι, θα ζει
άλλοτε μεθώντας, άλλοτε γυμναζόμενος, άλλοτε αδιαφορώντας για τα πάντα, άλλοτε
παριστάνοντας ότι ασχολείται με την φιλοσοφία. Αν θαυμάσει κάποιους στρατιωτικούς, στρέφεται
σε αυτούς· αν θαυμάσει επιχειρηματίες στρέφεται προς τα εκεί, χωρίς τάξη, χωρίς συνοχή,
θεωρώντας γλυκειά αυτήν την ζωή, ελεύθερη, τρισευτυχισμένη, και δεν θέλει να την αλλάξει με
τίποτε.
Είναι ο άνθρωπος που παθιάζεται για ίσα δικαιώματα, είναι γεμάτος από λογής – λογής
χαρακτηριστικά, είναι ωραίος και παρδαλός, και πολλοί και πολλές θα ζήλευαν τον τρόπο ζωής
του. Είναι ο άνθρωπος που κλείνει εντός του έναν σωρό από τύπους χαρακτήρων και
πολιτευμάτων. Έτσι, οι άρχοντες της πόλης οδηγώντας τους αρχομένους σε αυτήν την κατάσταση,
καθιστούν τους νέους τρυφηλούς, οκνηρούς, απρόθυμους να καταβάλουν οποιαδήποτε σωματική ή
πνευματική προσπάθεια, ανήμπορους να αντισταθούν στις ηδονές ή να αντέξουν στις λύπες.
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Επομένως, οι άρχοντες αδιαφορούν για όλα τα άλλα, εκτός από το πώς θα κάνουν λεφτά, ενώ στην
πόλη δημιουργούν ένα πλήθος κηφήνων και φτωχών (556a-c: «οἱ δέ χρηματισταί… τόν κηφῆνα καί
πτωχόν… τούς δέ ἀρχομένους… μαλακούς πρός ἡδονάς τε καί λύπας καί ἀργούς… αὑτούς πλήν
χρηματισμοῦ τῶν ἂλλων ἠμεληκότας»).
Ομοιοτρόπως, στην εποχή που διανύουμε, οι άρχοντες της εκτελεστικής, νομοθετικής και
δικαστικής εξουσίας απολαμβάνουν υπέρογκους μισθούς, πλούτη, ταξίδια, χλιδή, «φαίνεσθαι»,
δόξα. Εισέρχονται στον πολιτικό στίβο άεργοι και εξέρχονται πάμπλουτοι, την ώρα που η κοινωνία
βρίθει από πένητες και ανέργους. Ιδίως οι νέοι, επειδή ανετράφησαν ως τρυφηλοί και ανήμποροι να
καταθέσουν κόπο ψυχή τε και σώματι, εύκολα καταφεύγουν στην πορνεία, προκειμένου να
εξοικονομήσουν άκοπο χρήμα να κορέσουν την ακόρεστη καταναλωτική μανία τους. Εκεί όμως
καραδοκεί και η κατάθλιψη που τής προσεδόθη ο τίτλος: «η αρρώστεια του 21ου αι.» και τα
ναρκωτικά που καθιστούν τον φαύλο κύκλο φαυλεπίφαυλο.
Όταν όμως άρχοντες και αρχόμενοι πλησιάσουν αλλήλους σε κατάσταση κινδύνου, τότε οι
φτωχοί θα πουν μεταξύ τους: «οι άνθρωποι αυτοί είναι του χεριού μας· δεν αξίζουν τίποτε» και
αρκεί ένα απλό σκούντημα, για να αρχίσει το ασθενικό σώμα να υποφέρει. Τότε η πολιτεία
αρρωσταίνει και από ασήμαντη αφορμή ξεκινά μάχη κατά του εαυτού της· μάλιστα, ενίοτε ξεσπά η
εσωτερική έριδα χωρίς καν εξωτερική παρέμβαση. Όταν υπερισχύσουν οι φτωχοί, τότε σκοτώνουν
ή εξορίζουν τους άλλους, ή αυτοί από φόβο αποσύρονται μόνοι τους, ενώ τα αξιώματα ανατίθενται
με κλήρο στην βάση της ισότητος. Η ως άνω περιγραφή του Πλάτωνα: 556d-e «Ὃταν οἱ πένητες…
τῶν ἑτέρων» προσιδιάζει εκπληκτικά στην παρούσα κατάσταση. Πένητες πλησιάζουν οίκους
πολιτικών αρχόντων με ρίψεις αυτοσχέδιων βομβών, παρ’ ότι πρόσωπα και σπίτια φυλάσσονται
από πολυάριθμη ομάδα ειδικών φρουρών. Νύχτες τρόμου ζουν οι κάτοικοι στα Εξάρχεια, με την
βία και τις καταστροφές να αποτελούν συνήθη πραγματικότητα, ενώ το φάσμα του γενικευμένου
εμφυλίου παραμονεύει. Η πολιτεία σαν οργανισμός που καταρρέει από αυτοάνοσο νόσημα
υποφέρει, και οι πνευματικοί άνθρωποι είναι απόντες, ενώ γίνεται κλήρωση για το ποιος θα πάρει
το βραβείο στο όνομα της ισότητος.
Κοντολογίς, η κατάσταση εκτροχιάζεται και η πολιτεία μοιάζει με ρούχο παρδαλό,
καταστόλιστη με όλους τους ανθρώπινους χαρακτήρες και τα ήθη. Έτσι, φαντάζει ως η
ομορφότερη, όπως κάνουν οι γυναίκες και τα παιδιά, όταν δουν παρδαλά πράγματα. Έχει μέσα της
όλα τα είδη πολιτευμάτων λόγω της εξουσίας που δίνει στους πολίτες και μοιάζει με παντοπωλείο
πολιτευμάτων, στο οποίον όλοι είναι ελεύθεροι, με αδέσμευτη έκφραση και κάνουν την ζωή τους
όπως τους αρέσει, αναφέρει ο Πλάτωνας στην παράγραφο 557b-d: «Ὁ τοιοῦτος ἀνήρ… ὅ,τι τις
βούλεται… ἀρέσκοι… παντοδαποί… ὥσπερ ἱμάτιον ποικίλον πᾶσιν ἄνθεσι πεποικιλμένον…
καλλίστην ἄν πολλοί κρίνειαν… πάντα γένη πολιτειῶν… ὥσπερ παντοπώλιον… πολιτειῶν».
Σε αυτή την πλατωνική πολιτεία συνυπάρχει κάθε καρυδιάς καρύδι, όπως σήμερα όλοι
μιλούν επί παντός επιστητού. Μιλούν όλοι για όλα, από την μόδα και το life-style έως την ηθική,
την πολιτική, την επιστήμη, το δίκαιο και το άδικο, την τεχνολογία. Όλοι γνωρίζουν τα πάντα, αλλά
δεν γνωρίζουν τον Σωκράτη, ο οποίος το μόνο που γνώριζε ήταν το ότι δεν γνώριζε. Όλοι
συνυπάρχουν με όλους: χριστιανοί, ΜΚΟ, πρόσφυγες, μετανάστες, λαθρομετανάστες, βιαστές,
παιδόφιλοι, εγκληματίες, ντόπιοι, εθνικιστές, κομμουνιστές, αναρχοκομμουνιστές, εξουσιαστές,
αντεξουσιαστές, αναρχοαυτόνομοι, ρομά, ομοφυλόφιλοι, διεμφυλικοί, πόρνες, αφρικανοί-ές,
αλβανοί, ρωσίδες, κλέφτες, επίορκοι, νομοταγείς, παράνομοι, παιδεραστές, έξυπνοι, ηλίθιοι,
κουκουλοφόροι, βομβιστές, τζιχαντιστές, τίμιοι, ληστές,… και τέλος δεν έχει ο κατάλογος, και η
πολιτεία μοιάζει σαν η ομορφότερη με την ποικιλότητά της.
Προς στιγμήν αυτός ο τρόπος ζωής φαντάζει απολαυστικός και θεσπέσιος: 558a «Ἆρ’ οὐ
θεσπεσία… παραυτίκα». Περιφρονούνται οι εξαιρετικά προικισμένοι και οι καταδικασμένοι
τριγυρνούν ελεύθεροι ανάμεσα στους άλλους σαν να μην έχει συμβεί τίποτε, χωρίς κανένας να
προσέχει και να βλέπει, λες και πρόκειται για κάποιο αερικό από έναν Άλλον Κόσμο. Κερδίζει την
εμπιστοσύνη όποιος δηλώσει ότι είναι με τον λαό: 558a-c «Ἡ πραότης… ὥσπερ ἥρως…
καταφρόνησις ὧν ἡμεῖς ἐλέγομεν σεμνύνοντες… ἀλλά τιμᾷ ἐάν φῇ μόνον εὔνους εἶναι τῷ πλήθει».
Αληθεύει ότι σε όλους αρέσει η «μαλακή γλύκα» της ανομίας και η ζωή γίνεται απολαυστική.
Κυριαρχεί ο λαϊκιστής, αρκεί και μόνον να δηλώσει υποκριτικά ότι είναι με τον λαό, ενώ ο εξέχων, ο
όντως σπουδαίος, ο ολοκληρωμένος, ο άριστος θεωρείται γραφικός, πολεμάται και αποσβέννυται.
Ιδίως από την Ελλάδα μεταναστεύουν όσοι κόπιασαν για τα γράμματα στα έδρανα των
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Πανεπιστημίων, ενώ εξήλθαν από τις φυλακές κλέφτες, βιαστές, δολοφόνοι, και κυκλοφορούν
ελεύθεροι, ενώ συχνά υποτροπιάζουν και εγκληματούν εκ νέου ληστεύοντας, σφάζοντας, βιάζοντας.
Συνεπώς, η δημοκρατία είναι ένα ευχάριστο, άναρχο πολίτευμα, και παρδαλό, που
αντιμετωπίζει τους πάντες, ίσους και μη ίσους, με ένα είδος ισότητας: 558c «Ἡδεῖα πολιτεία…
ἀνίσοις διανέμουσα». Ορίζει ως αγαθό την ελευθερία, ενώ η απληστία της ελευθερίας και η
παραμέληση όλων των άλλων οδηγεί στην ανατροπή της, προλειαίνοντας το έδαφος της τυραννίας,
όπως αυτή γεννήθηκε από την ολιγαρχία. Και πράγματι, στο λυκαυγές του 21ου αι. ο λαϊκισμός των
αρχόντων τούς στρέφει να συμπεριφέρονται σαν αρχόμενοι. Μόνο που οι άρχοντες κατ’ ουσίαν και
κατά εξουσίαν, δεν πληρώθηκαν ποτέ για δώδεκα ώρες εργασίας με λιγότερα από όσο κάνει η
τροφή των σκύλων τους. Δεν έφαγαν ποτέ υπολείμματα φαγητών που άφησαν κάποιοι χορτάτοι.
Δεν εξευτελίστηκαν ποτέ παρακαλώντας για δουλειά ή για την τροφή των παιδιών τους
(Δεστέφανος, 2014).
Αναπόφευκτα, σε μια τέτοια πόλη η τάση για ελευθερία θα ξεπεράσει κάθε όριο και θα
πραγματοποιηθεί η «διάβαση του Ρουβίκωνα». Τότε, εύστοχα αναφέρει ο φιλόσοφος, η αναρχία θα
τρυπώσει και στα σπίτια των πολιτών, και στο τέλος θα μπολιάσει ακόμη και τα ζώα: 562e «Ἆρ’
οὐκ ἀνάγκη ἐν τοιαύτῃ πόλει ἐπί πᾶν τό τῆς ἐλευθερίας ἰέναι… τήν ἀναρχίαν ἐμφυομένην». Οι
ενδείξεις της αναρχίας διαγράφονται κυρίως στην άκρα αντιστροφή των ρόλων. Επί παραδείγματι,
ο πατέρας γίνεται ίσος και όμοιος με το παιδί και φοβάται τους γιους του, και ο γιος γίνεται ίσος
και όμοιος με τον πατέρα, και δεν ντρέπεται ούτε φοβάται τους γονείς του, για να είναι πλέρια
ελεύθερος. Ακολούθως, ο μέτοικος εξισώνεται με τον πολίτη και ο πολίτης με τον μέτοικο, το ίδιο
και ο ξένος:: 563a «Πατέρα μέν ἐθίζεσθαι… μήτε δεδιέναι τούς γονέας… μέτοικον δέ ἀστῷ… καί
ξένον ὡσαύτως». Τω όντι, παντελής είναι η έλλειψη σεβασμού στις μέρες μας. Οι γονείς φοβούνται
τα παιδιά και υποκύπτουν στους εκβιασμούς τους, ενώ η ισοπέδωση διαφαίνεται και στην
διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, αφού πρόσφυγες, μετανάστες και ιθαγενείς
αντιμετωπίζονται ενίοτε προκλητικά, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι στο θλιβερό κέντρο υποδοχής οι
μετανάστες έχουν το ελάχιστο συσσίτιο, θέρμανση, νερό, την στιγμή που οι οργανισμοί κόβουν το
ρεύμα και το νερό των γηγενών, ενώ οι τράπεζες τούς εξωθούν από τα σπίτια τους και τριγυρνούν
άστεγοι.
Κατά όμοιο τρόπο, ο δάσκαλος φοβάται και κολακεύει τους μαθητές και οι μαθητές δεν
δίνουν καμμία σημασία στους δασκάλους. Οι νέοι αντιγράφουν την συμπεριφορά των
γεροντότερων και παραβγαίνουν μαζί τους στα λόγια και στις πράξεις, ενώ από την άλλη πλευρά οι
πρεσβύτεροι συναγελάζονται με τους νέους, αστειεύονται και χαριεντίζονται μαζί τους, και
προσπαθούν να μιμούνται τα φερσίματα των νέων, για να μην δίνουν την εντύπωση πως είναι
δυσάρεστοι και καταπιεστικοί: 563b «διδασκαλίας τε… καί παιδαγωγῶν… οἱ μέν νέοι… μηδέ
δεσποτικοί». Όντως, ποιος μπορεί να λησμονήσει την περίπτωση του πρυτάνεως που φοβούμενος
τους φοιτητές έμεινε κλειδωμένος στο γραφείο του και εκείνοι έχτισαν την πόρτα; Πρόσφατη
επίσης είναι η περιπέτεια του καθηγητού της Παντείου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μετά μανίας από
φοιτητές του Πανεπιστημίου, επειδή τόλμησε να τούς παρατηρήσει την ώρα που διέπρατταν
βανδαλισμούς εις βάρος του κτηρίου, υπενθυμίζοντάς τους ότι είναι περιουσία του δημοσίου. Όταν
μάλιστα κατήγγειλε την σωματική βλάβη του στην δικαιοσύνη, στοχοποιήθηκε έτι περαιτέρω. Τα
ανωτέρω, καθώς και άλλα παρεμφερή, περιγράφονται σε άρθρο της εφημερίδος «Καθημερινή» υπό
τον τίτλο: «Κλίμα ανομίας και φόβου στα ΑΕΙ» (Λακασάς, 2017). Ως αίτια της βίας και της
τρομοκρατίας που έχουν φωλιάσει στον πανεπιστημιακό χώρο αναφέρονται στο άρθρο «Βία αντί
για Παιδεία στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο» από τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Άγγελο Κότιο, ως η κρίση αξιών της νεοελληνικής κοινωνίας, η έλλειψη πολιτικής παιδείας, η
παρέμβαση πολιτικών κομμάτων, οι δομικές αδυναμίες των Πανεπιστημίων, η καταπάτηση του
ασύλου και η αδράνεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών ΔΕΠ, που κάνουν διάχυτη την
ατμόσφαιρα φοβίας και εγκατάλειψης. Συνακόλουθα, είναι παγκοίνως γνωστή η έλλειψη σεβασμού
στους ηλικιωμένους, και η «χρήση» τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Από την άλλη πλευρά,
εξίσου γνωστή τοις πάσιν είναι η τάση μεγάλης μερίδος πρεσβυτέρων να εξοστρακίσουν τα
γηρατειά και να παριστάνουν τους νέους γελοιοποιούμενοι. Φοράνε σκισμένα τζιν, κάνουν botox
και lifting και είναι πελάτες των ιατρείων της κοσμητικής ιατρικής.
Άλλωστε, το καπιταλιστικό μοντέλο επιτάσσει: «τρέχα πίσω από το νέο», «κυνήγα το νέο» σε
οποιαδήποτε μορφή του: την νεαρά συνοδό, το νέο ρούχο, το νέο αυτοκίνητο… Ζούμε στην εποχή
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της λατρείας της νεότητος, του στιγμιαίου, του φευγαλέου. Κανείς δεν θέλει να γεράσει και κάνει
τα πάντα να μείνει νέος, με τρόπο που να μην αφήνεται τίποτε να εξελιχθεί, αλλά ο χρόνος να
τρέχει πάνω στον χρόνο και η στιγμή πάνω στην στιγμή. Σε αυτή την φρενήρη τροχιά τρέχει και η
μόδα που επιτάσσει συνεχώς νέες επιλογές, διότι η προηγούμενη επιλογή είναι ήδη παλιά. Για
παράδειγμα, αγοράζει κάποιος ένα φουλάρι, το φοράει μια – δυο φορές, και αυτομάτως γίνεται
παλιό και εκτός μόδας. Ποτέ άλλοτε η κατάσταση δεν ήταν τόσο ιμπρεσσιονιστική.
Η ανατροπή των ρόλων των δύο φύλων δεν ξεφεύγει από την καυστική γραφίδα του
Πλάτωνα, αλλά στην παράγραφο 563b διαβάζουμε: «Οἱ ἐωνημένοι… τῶν πριαμένων… ἐν
γυναιξί… ἐλευθερία γίγνεται», τουτ’ έστιν, όσοι πουλήθηκαν ως δούλοι έχουν ελευθερία όχι
λιγότερη από εκείνους που τούς αγόρασαν, και στις σχέσεις των γυναικών με τους άνδρες πόση
ελευθερία και ισότητα δικαιωμάτων επικρατεί. Σχεδόν όλες οι οικογένειες της Ελλάδος έχουν
βιώσει την ανατροπή των ρόλων των συζύγων και την ρήξη του οικογενειακού ιστού, η οποία έχει
ως απότοκο τα διαζύγια, τις μονογονεϊκές οικογένειες, ανύπανδρες μητέρες. Οι άνδρες έπαψαν
πλέον να είναι οι «κυνηγοί» του ωραίου φύλου, αφού οι γυναίκες «κυνηγούν» τους άνδρες, και
συχνά αφού πρώτα εκτιμήσουν την οικονομική τους κατάσταση από το επάγγελμά τους, το
αυτοκίνητο ή τα δώρα.
Στην θλιβερή αυτή πραγματικότητα, ακόμη και τα άλογα και τα γαϊδούρια μαθαίνουν να
περιφέρονται εντελώς ελεύθερα και καμαρωτά – καμαρωτά να πέφτουν επάνω σε όποιον βρεθεί
κάθε φορά στον δρόμο τους, αν αυτός δεν σταθεί παράμερα. Παρομοίως, όλα τα άλλα σε αυτόν τον
τόπο ξεχειλίζουν από ελευθερία, αφού «κατά τον αφέντη και το σκυλί». Όσα αναφέρει ο
φιλόσοφος στην παράγραφο 563d «αἵ τε κύνες… μεστά ἐλευθερίας γίγνεται» συμβαίνουν στις
ημέρες που διανύουμε. Υπάρχουν ξενοδοχεία και νοσοκομεία ζώων, καθώς και χώροι φύλαξης των
αδέσποτων, ενώ οι νόμοι είναι πολύ σκληροί και τα πρόστιμα καταπέλτες για παραμέληση ή
κακοποίηση ζώου. Κανείς δεν νοιάζεται όμως για τα δεκάδες κακοποιημένα παιδιά που
περιφέρονται εγκαταλειμμένα, ούτε για τους άστεγους και πεινασμένους που «ξέρασε» η
οικονομική κρίση και τα θαλασσοδάνεια, ενώ οι νόμοι αποφυλάκισαν όσους κακοποίησαν
ανθρώπους ή ακόμη και μικρά παιδιά.
Τελευταία μάλιστα γίνεται λόγος για το φαινόμενο του «αντισπισισμού» (speciesism είναι η
ιδεολογία που διακρίνει τα είδη μεταξύ τους). Antispeciesism είναι η αντίθετη ιδεολογία που
πρεσβεύει ότι τα ζώα είναι ελεύθερα και αυτόνομα άτομα στο να ζήσουν την δική τους ζωή και να
ορίζουν την δική τους μοίρα. Ο άνθρωπος δικαιούται να θηρεύσει ένα ζώο για να το φάει, μόνον αν
βρίσκεται εγκλωβισμένος σε παγωμένη χέρσα περιοχή ή σε έναν τόπο απειλούμενο από λιμό και
χωρίς πρόσβαση σε φυτικές τροφές, καρπούς και φρούτα. Όλοι είμαστε αδέσποτα. Έτσι, οι
αντισπισιστές σπάνε pet-shop και κρεοπωλεία και απειλούν εκτός από τους κυνηγούς και… τους
κρεοπώλες.
Συμπεράσματα
Μέσω της εμβαθύνσεως και της αναλύσεως της πλατωνικής «Πολιτείας» και των αναλογιών
και συναφειών της με την εποχή που διανύουμε, δυνάμεθα να συναγάγουμε ορισμένα
συμπεράσματα, εμπνεόμενοι και πάλι από τον μεγάλο φιλόσοφο.
α) Τελικά, οι άνθρωποι δεν λογαριάζουν τους νόμους, γραπτούς ή άγραφους για να μην έχουν
απολύτως κανένα αφεντικό πάνω από το κεφάλι τους, αφού με την παραμικρή υποψία ότι κάποιος
καταπιέζεται, αγανακτεί και δεν το ανέχεται. Αυτή όμως είναι η καλή και γερή φύτρα από την
οποίαν βλαστάνει η τυραννία, διότι κάθε υπερβολή γυρίζει στο εντελώς αντίθετό της, και αυτό
ισχύει και για τον καιρό, τα φυτά, τα σώματα, και προπάντων για τα πολιτεύματα, διαπιστώνει ο
Πλάτωνας στα αντίστοιχα αποσπάσματα: 563e «Ὁτιοῦν δουλείας… δεσπότης» και 564a «Τό
ἄγαν… ἐν πολιτείαις». Άρα, «τυραννίς καθίσταται… ἀγριωτάτη» (564a), που σημαίνει ότι η
δημοκρατία είναι η αφετηρία της τυραννίας, διότι από την πιο αχαλίνωτη ελευθερία γεννάται η πιο
μεγάλη και άγρια δουλεία. Δυστυχώς είναι πραγματικότητα η ανομία, η ασυδοσία, η απειθαρχία, η
αναρχία και η αναξιοκρατία που βασιλεύουν στον καιρό μας και λιπαίνουν το έδαφος για να
ανθίσει η τυραννία.
β) Το νόσημα που προσβάλλει τόσο την ολιγαρχία, όσο και την δημοκρατία και την ρίχνει
κάτω, είναι το είδος των οκνηρών και σπάταλων ανθρώπων, εκ των οποίων οι γενναιότεροι – οι
κηφήνες με κεντρί – είναι αρχηγοί, και οι πιο άνανδροι – άκεντροι κηφήνες – τούς ακολουθούν.
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Αυτές οι δύο κατηγορίες φέρνουν το μπέρδεμα σε κάθε πολιτεία που θα παρουσιαστούν, όπως η
χολή και το φλέγμα στο σώμα· 564b-c «Ποῖον νόσημα… δουλοῦται αὐτήν… τό τῶν ἀργῶν καί
δαπανηρῶν ἀνδρῶν γένος… φλέγμα τε καί χολή».
Έτσι, θα ξεφυτρώσει ο τύραννος, ο οποίος έχει τις ρίζες του στον αρχηγικό του ρόλο, και θα
υποκινήσει την εξέγερση εναντίον εκείνων που έχουν περιουσίες· 564d-566a «Τριχῇ
διαστησώμεθα… τούς ἔχοντας τάς οὐσίας».
Η ως άνω εγκατάσταση της τυραννίας με τον τρόπο που περιγράφεται από τον Πλάτωνα, έχει
λάβει χώρα αρκετές φορές στον πλανήτη, και πάντα ενέχεται ο κίνδυνος να ξαναφυτρώσει από την
στιγμή που οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Η οικονομική κρίση έφερε στην επιφάνεια πλήθος κηφήνων
που, αν και οκνηροί, ήταν σποάταλοι τρυγώντας άκοπα το μέλι του δημοσίου κορβανά, και ζούσαν
ασύδοτα μέσα στην αχαλίνωτη ελευθερία και την προκλητική χλιδή, την ώρα που ο λαός ούτε
ασχολούταν με την πολιτική, ούτε δημιουργούσε περιουσία, αλλά εργαζόταν για τον επιούσιο. Η
υπόλοιπη πλατωνική περιγραφή δεν έχει λάβει χώρα ακόμη, αλλά η μελέτη της ίσως να αφυπνίσει
τους «υποψιασμένους» πολίτες σχετικά με το τι είναι δυνατόν να συμβεί.
γ) Η οικονομία της αγοράς, όπως κυριάρχησε μέσα στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό
εξέτρεψε την κοινωνία σε κοινωνία σε κοινωνία της αγοράς αντί των ανθρωπίνων αξιών, στην
οποία έπρεπε να μάς οδηγήσει η εμπειρία του 20ου αι. (Δεστέφανος, 2013). Ειδικότερα, στις
τράπεζες θα έπρεπε να επιβληθεί πρόστιμο για τα ανεξέλεγκτα δάνεια που διαφήμιζαν και σαν
Σειρήνες έπειθαν τους πολίτες να προβούν σε εκταμιεύσεις δανείων με υψηλή επιτόκια, για να
χορτάσουν το ακόρεστο υλιστικό όνειρό τους. Επί τούτου, ο Πλάτωνας προτείνει την λύση στο
χωρίο 556b «ἐάν γάρ τῷ αὑτοῦ κινδύνῳ… τῶν τοιούτων κακῶν», δηλαδή εάν οι άρχοντες
επέβαλαν διά νόμου οι εκούσιες ιδιωτικές συναλλαγές να γίνονται ως επί το πλείστον επί ιδίω
κινδύνω του δανειστή, τότε η οικονομική ζωή στην πόλη θα ήταν λιγότερο ξεδιάντροπη και οι
αθλιότητες θα εμφανίζονταν σπανιότερα.
δ) Παρά ταύτα μπορεί να υπάρξει θεραπεία. Ο καλός γιατρός και ο καλός νομοθέτης είναι
χρεία να προσπαθήσουν σαν τον γνωστικό μελισσοκόμο να κρατήσουν μακριά τους κηφήνες και,
κυρίως, να τούς εμποδίσουν να εισέλθουν στην κυψέλη. Αν τυχόν εισέλθουν, τότε να τούς
πετάξουν έξω όσο το δυνατόν γρηγορότερα μαζί με τις κερήθρες: 564e «Δεῖ τόν ἀγαθόν ἰατρόν
τε… τοῖς κηρίοις ἐκτετμήσεσθων». Επομένως, η θεραπεία έγκειται στην ορθή νομοθεσία και κατά
συνέπεια στην ορθή δικαιοσύνη. Πρέπει ο νομοθέτης με σοφία και διορατικότητα να μεριμνά ώστε
οι οκνηροί και σπάταλοι κηφήνες να βρίσκονται μακριά από το μέλι, διότι όπως αναφέρθηκε στην
αρχή, το χρήμα και η χρήση του βρίσκεται στην βάση της διαφθοράς της εξουσίας και του
εκφυλισμού των πολιτειών. Ωστόσο, αν οι κηφήνες κατορθώσουν να εισέλθουν στον δημόσιο
κορβανά, τότε και πάλι είναι έργο του καλού νομοθέτη να τους καθαιρέσει. Άρα, νόμος και δίκη
είναι το «φάρμακο» για να αντέξει η δημοκρατία την κρίση που διέρχεται και μην καταρρεύσει ο
ήδη ασθενής οργανισμός της.
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Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται την κρίση της δημοκρατίας στην διάρκεια του
μεσοπολέμου, όπως αυτή αποτυπώνεται τόσο στο πολιτειακό, όσο και στο λογοτεχνικό πεδίο. Εν
πρώτοις, δομείται στον άξονα του Συνταγματικού δικαίου, εκκινεί από τις εκλογές του 1920,
ακολουθεί η δικτατορία της επαναστάσεως του 1922, και το θυελλώδες πολιτικό σκηνικό έως την
δικτατορία της 4ης Αυγούστου το 1936. Ακολούθως, δομείται στον άξονα της λογοτεχνίας, αφού οι
ανωτέρω πολιτικοί και πολιτειακοί κλυδωνισμοί ήγειραν τις ψυχές των λογοτεχνών. Όσον αφορά
στους ποιητές της δεκαετίας του 1920, πότε προέχει η ελπίδα στο μέλλον και πότε κορυφώνεται η
απελπισία. Στην δεκαετία του 1930 οι ποιητές αναζητούν το καινούργιο. Οι πεζογράφοι της
δεκαετίας του 1920, περιγράφουν με πεσσιμισμό τις συνθήκες της αστικής φτώχειας, ενώ έντονο
είναι το στοιχείο της “φυγής” στους Κόντογλου και Καστανάκη, την στιγμή που ο Καζαντζάκης
συγγράφει την «Ασκητική». Τέλος, η γενιά του ’30 κινήθηκε στον χώρο του ρεαλισμού και της
αναζήτησης ιδανικών.
Λέξεις κλειδιά: δικτατορία, κίνημα, διχασμός, αναζήτηση, πεσσιμισμός
Εισαγωγή
Το θεωρητικό πλαίσιο του παρόντος πονήματος είναι το αποτύπωμα του θυελλώδους
πολιτικού σκηνικού της περιόδου του Μεσοπολέμου στην ποίηση και στην πεζογραφία της εν λόγω
εποχής. Ειδικότερα, σκιαγραφείται η ταραχή στην πολιτική σκηνή, η οποία αποτελεί μικρογραφία
της κοινωνίας, που εν τέλει θα εκβάλει στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αστάθεια, η θραύση του
συνταγματικού πλαισίου, οι ανατροπές στον πολιτικό και πολιτειακό βίο, δονούν τις καλλιτεχνικές
ψυχές. Επομένως, σε ένα δεύτερο μέρος η μελέτη ετούτη επιχειρεί να αναδείξει πώς η σύγχυση και
το ψυχολογικό βάρος από τον Α΄ έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο επηρεάζουν την γραφή των
συγγραφέων, που εν τέλει «εκβάλλει» άλλοτε σε πίκρα, άλλοτε σε φυγή, άλλοτε σε αναδίπλωση
στο παρελθόν. Με άλλα λόγια, μέσω της εργασίας διαφαίνεται η κρίση των δημοκρατικών θεσμών
κατά τον Μεσοπόλεμο και η καλλιτεχνική αποτύπωσή της στην γραφή.
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Κυρίως Μέρος
Μέθοδος
Τρόπος σπονδύλωσης αυτής της εργασίας είναι αφ’ ενός η μελέτη των πολιτευμάτων, καθώς
και της λογοτεχνίας του Μεσοπολέμου, και αφ’ ετέρου ο εντοπισμός των συναφειών μεταξύ της
πολιτικής καταστάσεως και των λογοτεχνικών τάσεων.
Κρίση της Δημοκρατίας στον Μεσοπόλεμο υπό την οπτική γωνία της ιστορίας του
Συνταγματικού Δικαίου.
Η κρισιμότητα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ανάγκασε τις Προστάτιδες Δυνάμεις – ήτοι
Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία – να δώσουν τέλος στο κωνσταντινικό καθεστώς του κράτους των Αθηνών,
διότι χρειάστηκαν την βοήθεια της Ελλάδος. Πολύ απλά, οι Προστάτιδες Δυνάμεις που έχουν
προσφέρει το στέμμα στον Γεώργιο, το αφαιρούν από τον γιο του, επειδή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις
του. Συγχρόνως, συμμαχικά αγήματα αποβιβάζονται στον Πειραιά και το συνταγματικό πλαίσιο
σπάει. Ο Κωνσταντίνος εγκαταλείπει την Ελλάδα μαζί με τον διάδοχο Γεώργιο, τον οποίο οι
Δυνάμεις θεωρούν γερμανόφιλο, και αφήνει τον θρόνο στον δευτερότοκο γιο του Αλέξανδρο, όπως
οι Δυνάμεις επιθυμούν, αλλά δεν προβλέπει το Σύνταγμα. Η κυβέρνηση Ζαΐμη παραιτείται και
σχηματίζει κυβέρνηση ο Βενιζέλος (14 Ιουνίου 1917). Έτσι τελειώνει ο διχασμός του κράτους,
αλλά συνεχίζεται και βαθαίνει ο εθνικός διχασμός. Διατηρείται το Σύνταγμα του 1911 και
αναβιώνει η Βουλή του Μαΐου 1915 (βουλή των Λαζάρων). Το πολίτευμα είναι μεικτό, διότι
συνδυάζει μονοκρατικά στοιχεία (κατάληψη της εξουσίας με τα όπλα), ορισμένα δημοκρατικά, και
κοινοβουλευτικό σύστημα με βουλή κανονικά εκλεγμένη, η οποία όμως ενδιαμέσως έχει διαλυθεί,
και η ανάκλησή της δεν αρκεί για να νομιμοποιηθεί δημοκρατικά το πολίτευμα, διότι αυτό θα το
προσέφεραν μόνον νέες εκλογές (Παντελής, 2007).
Η πόλωση των πολιτικών δυνάμεων και του εκλογικού σώματος γύρω από τους δύο φορείς
της αντιθέσεως ήταν αναπόφευκτη, αφ’ ότου ιδίως ο Κωνσταντίνος, με την επίμονη αντίδραση
στην παρεμβατική πολιτική των Φιλελευθέρων, συντελούσε στην πολιτικοποίηση – stricto sensu –
της αντιγνωμίας του με τον υπεύθυνο Πρωθυπουργό (Σβολόπουλος, 2001). Ωστόσο, οι μοιραίες
εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 δίνουν την μεγάλη πλειοψηφία στους αντιβενιζελικούς, ενώ ο
ίδιος ο Βενιζέλος δεν εκλέγεται βουλευτής. Ο Κωνσταντίνος επανέρχεται μέσα σε λαϊκό
παραλήρημα, στις 6 Δεκεμβρίου 1920. Το πολίτευμα είναι μεικτό, διότι το δημοψήφισμα για την
επάνοδο του Κωνσταντίνου ήταν προσωπικό και ως τέτοιο δεν επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε το
πολίτευμα δημοκρατικό. Συνέρχεται η Γ΄ Συντακτική Συνέλευση, η οποία δεν δεσμεύεται από το
άρθρο 108 για την αναθεώρηση του Συντάγματος και τούτο δηλώνει την ρήξη του συνταγματικού
πλαισίου.
Μετά την ήττα του ελληνικού στρατού στην Μικρασιατική Καταστροφή, αξιωματικοί των
στρατιωτικών τμημάτων που κατέφυγαν στην Χίο και στην Λέσβο οργάνωσαν κίνημα και
κατέλαβαν την εξουσία. Η επικράτηση του κινήματος αποτελεί θραύση του συνταγματικού
πλαισίου. Κυρίαρχο όργανο είναι η Επαναστατική Επιτροπή που αποτελείται αποκλειστικά από
αξιωματικούς και ασκεί την κυριαρχία στο όνομά της και όχι στο όνομα του λαού. Το πολίτευμα
είναι στρατιωτική δικτατορία (Παντελής, 2007). Οι κινηματίες υποχρέωσαν τον Κωνσταντίνο να
αποχωρήσει οριστικά από την Ελλάδα και παρέπεμψαν σε δίκη έξι στελέχη της βασιλικής
παράταξης με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Χωρίς τον δικαιωτικό μύθο της «εσχάτης
προδοσίας» των διαχειριστών της εξουσίας κατά την διετία 1920-1922 και την αποκλειστική
ευθύνη τους για την καταστροφή δεν ήταν δυνατόν να δοθεί απάντηση στο ερώτημα «τις πταίει»,
στο οποίο κατέληγε το πόρισμα της ανακριτικής επιτροπής (Γιαννουλόπουλος, 1978). Τα στελέχη
εκτελέστηκαν τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.
Τέλος του 1923 η Επανάσταση προχωρεί σε εκλογές για συντακτική συνέλευση. Κερδίζει το
κόμμα των Φιλελευθέρων και η Δημοκρατική Ένωση του Αλ. Παπαναστασίου. Έτσι, ο Γεώργιος
Β΄ απομακρύνεται και ξεκινά η διαδικασία για την κατάλυση της βασιλευομένης δημοκρατίας. Το
πολίτευμα είναι δημοκρατικό και η Δ΄ Συντακτική Συνέλευση αρχίζει εργασίες για την ψήφιση
νέου Συντάγματος, αλλά προχωρεί με βραδύ ρυθμό. Ωστόσο, το συνταγματικό πλαίσιο θραύεται με
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κίνημα του στρατηγού Πάγκαλου στις 25 Ιουνίου 1925. Η Κυβέρνηση Πάγκαλου εμφανίζεται στη
Δ΄ Συντακτική Συνέλευση και την εξαναγκάζει να εκφράσει την εμπιστοσύνη της εγκρίνοντας
ψήφισμα, ενώ ο Παπαναστασίου προτρέπει την Συνέλευση να δώσει την εμπιστοσύνη της.
Ψηφίζεται Σύνταγμα, το οποίον προβλέπει αβασίλευτη δημοκρατία με δύο βουλές. Συγχρόνως, η
Κυβέρνηση Πάγκαλου διαλύει με προεδρικό διάταγμα την Συνέλευση, καίτοι Συντακτική, χωρίς
μάλιστα να προκηρύξει νέες εκλογές. Πρόκειται για απροκάλυπτη δικτατορία.
Το κίνημα του στρατηγού Γ. Κονδύλη στις 22 Αυγούστου 1926 καταλύει την δικτατορία
Πάγκαλου και προκηρύσσει εκλογές. Το «Ενιαίον εκλογικόν μέτωπον εργατών, αγροτών και
προσφύγων» (ΚΚΕ) λαμβάνει δέκα (10) έδρες και για πρώτη φορά μπαίνει στην βουλή. Η βουλή
του 1926 καταρτίζει πλήρες νέο Σύνταγμα, το οποίον ψηφίζεται στις 2 Ιουνίου του 1927 και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τις υπογραφές μόνον του Προέδρου της
Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής και του Πρωθυπουργού. Δεν το υπογράφουν οι υπουργοί,
και τούτο μοιραία υποσκάπτει το κύρος του. Είναι ένα άρτιο δημοκρατικό Σύνταγμα, αλλά κατά
την εφαρμογή του αναζωπυρώνεται ο εθνικός διχασμός. Το 1928-1932 η Κυβέρνηση Βενιζέλου
διοργανώνει γερουσιαστικές εκλογές, όπου θριαμβεύουν οι βενιζελικοί. Το 1929 αρχίζει να
λειτουργεί το Συμβούλιο της Επικρατείας, και ψηφίζεται το «Ιδιώνυμο», ένας από τους
αυστηρότερους αντικομμουνιστικούς νόμους της εποχής (Παντελής, 2007).
Το νέο εκπαιδευτικό σύστημα εκφράζει μια διαφορετική από την προηγούμενη φιλοσοφία
και στηρίζεται τόσο σε δομικές μεταβολές (το τετράχρονο Δημοτικό – το «σχολείο του λαού» –
έγινε εξάχρονο, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, ενισχύθηκε η
διδασκαλία της δημοτικής και αναβαθμίστηκε ο επαγγελματικός κλάδος στην δεύτερη βαθμίδα),
όσο και σε λειτουργικές καινοτομίες (προαιρετικά μαθήματα στο Γυμνάσιο, έγκριση πολλών
διδακτικών βιβλίων κατά τάξη και μάθημα, απογεύματα «ελευθέρας εργασίας» στα σχολεία…
(Δημαράς, 1999). Στις 21 Σεπτεμβρίου 1926 δημοσιεύτηκε ο ιδρυτικός νόμος του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης… Το Αριστοτέλειο, εξαιτίας και της βουλήσεως των ιδρυτών του και εξαιτίας της
ιστορικής συγκυρίας, αλλά και της πολυπολιτισμικής συγκρότησης του πληθυσμού της έδρας του,
έγινε από την πρώτη στιγμή ένα πιο φιλελεύθερο, πιο τολμηρό, πιο ανοιχτό στους νέους καιρούς
και στις νέες ανάγκες παιδευτήριο (Γεωργουσόπουλος, 2004).
Το αποτύπωμα της κρίσης της δημοκρατίας του μεσοπολέμου στην Λογοτεχνία
Δεκαετία του 1920
α) Πεζογραφία
Με την ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος το 1918 και με την μετατροπή του
σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 1924, η σοσιαλιστική προοπτική εφαρμόζεται όλο και
συχνότερα στο μυθιστόρημα 1920, όπως διαπιστώνεται σε πολλά διηγήματα και μυθιστορήματα
του Δημ. Βουτυρά, στα οποία περιγράφει τις συνθήκες της αστικής φτώχειας με αγανάκτηση και
πεσσιμισμό. Πιο εμφανώς σοσιαλιστικά είναι τα έργα του Κ. Παρορίτη και του Π. Πικρού, ο
οποίος στην συλλογή «Χαμένα Κορμιά» (1922) και στο μυθιστόρημα «Τουμπεκί» (1927)
απεικονίζει με μοναδικό τρόπο στην ελληνική πεζογραφία την αστική υποκουλτούρα των
χασισοπότηδων, των πορνείων και των φυλακών, από όπου αναδύθηκαν η μουσική και οι στίχοι
του ρεμπέτικου τραγουδιού.
Επιπλέον, στη δεκαετία του 1920 γράφονται έργα με κυρίαρχο το στοιχείο της “φυγής” από
τον Φ. Κόντογλου και τον Θρ. Καστανάκη. Ο Κόντογλου αναφέρεται σε απόκοσμες ιστορίες με
πειρατές και κυνηγούς θησαυρών, όπου οι ήρωες είναι Ισπανοί και Πορτογάλοι (Beaton, 1996).
Όταν έκανε την θυελλώδη είσοδό του στην καλλιτεχνική ζωή της Ελλάδος με το συγγραφικό και το
ζωγραφικό έργο του, η κατάσταση της νεοελληνικής ζωής είχε αλλάξει. Υποχωρούσε η Σχολή του
Μονάχου χωρίς να έχει εκλείψει τελείως, ενώ εμφανίζονταν μοντέρνες ζωγραφικές αντιλήψεις, που
άνοιγαν καινούργιους δρόμους, οδηγούμενοι από την επαναστατική λάμψη του Παρισιού. Ο
Κόντογλου αγνόησε και τις δύο αυτές τάσεις και στράφηκε προς την ξεχασμένη, για περισσότερο
από έναν αιώνα, ζωγραφική παράδοση του τόπου (Ζίας, 1975). Ο Θρ. Καστανάκης αναφέρεται σε
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κοσμοπολίτικους χώρους υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου κοινωνικού
και πολιτικού κόσμου, στον οποίο οι Έλληνες θα μπορούσαν να παίξουν κάποιο ρόλο. Ο
Καζαντζάκης μετά από μια δεκαετία εθνικιστικής ζέσης που έφτασε στο αποκορύφωμά της με τη
συμμετοχή του στον επαναπατρισμό Ελλήνων θυμάτων του Μπολσεβικισμού από τον Καύκασο,
έγινε κομμουνιστής στο Παρίσι στα τέλη του 1920, και έγραψε το «μετακομμουνιστικό Πιστεύω»
του, που είναι γνωστό ως «Ασκητική». Η μορφή του Λένιν και η ρητορική της λύτρωσης διά της
βίας από έναν διεφθαρμένο κόσμο, τράβηξαν το ενδιαφέρον του Καζαντζάκη, αλλά και του
Βάρναλη, περισσότερο από την οικονομική φιλοσοφία του Μαρξ και του Ένγκελς (Beaton, 1996).
β) Ποίηση
Η γενιά των ποιητών που γεννήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1880 συνδέεται με τον
πεσσιμισμό και τον αποπροσανατολισμό που βίωσε ολόκληρη η χώρα μετά την αποτυχία της
«Μεγάλης Ιδέας». Στρέφουν την προσοχή τους στον εσωτερικό κόσμο και στην εμπειρία του
ατόμου. Για όλους αυτούς, η ζωή που τούς έλαχε να ζήσουν έχει απογυμνωθεί από ιδανικά και ο
ρόλος του ποιητή ήταν να θρηνήσει αυτή την απώλεια. Έτσι, είτε επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
τέτοιων ιδανικών σε μιαν άπιαστη υπερβατική σφαίρα ή κατηγορούν περιφρονητικά την κοινωνία
που τα κατέλυσε με την καταστροφική πεζότητά της. Ο Καρυωτάκης θρηνεί και δηκτικά σαρκάζει
την κοινωνία που εξόρισε τα ιδανικά, εκφράζοντας το υπαρξιακό άγχος του. Κατ’ αυτόν 1 τον
τρόπο, στην Ελληνική ποίηση εισάγεται ένα καινούργιο θέμα, η πλήξη, και αντλώντας ο
Καρυωτάκης από την φλέβα της εσωστρέφειας και της απελπισίας, φτάνει στο απόγειο της
πλήξεως με την αυτοκτονία.
Από την άλλη πλευρά, για τον Σικελιανό προέχει η ενότητα του ελληνικού παρελθόντος με το
παρόν. Είναι η περίοδος που ο ποιητής προσπαθεί να υλοποιήσει την «Δελφική Ιδέα» και δίνει
υλική μορφή στις παγκόσμιες ιδέες του, οργανώνοντας το 1927, και εκ νέου το 1930, μαζί με την
Αμερικανίδα σύζυγό του Εύα Πάλμερ, τις εντυπωσιακές διεθνείς Δελφικές Εορτές στον ιερό χώρο
των Δελφών. Ο Βάρναλης – όπως και ο Καζαντζάκης – πιστεύει ότι οι δημιουργικές δυνάμεις του
μέλλοντος βρίσκονται στο προλεταριάτο. Επιστρέφοντας ο Βάρναλης από την Γαλλία στην Ελλάδα
στα τέλη του 1919 και έχοντας ασπαστεί τον Μαρξισμό, στρέφει τα νώτα του στην πολιτισμική
συνέχεια του αρχαίου με τον σύγχρονο Ελληνισμό, θέτοντας ως στόχο την προσαρμογή της
ποιητικής έκφρασής του στις διακηρύξεις του υλισμού και της μελλοντικής δικτατορίας του
προλεταριάτου. «Το φως που καίει» είναι το πρώτο μαρξιστικό λογοτεχνικό έργο στα ελληνικά.
Στην ίδια δεκαετία, ο Ν. Λαπαθιώτης επαναλαμβάνει στα ποιήματά του το ίδιο οντολογικό άγχος,
όπως ο Κ. Ουράνης ανακαλεί το ίδιο τοπίο – την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου –, όπως έκανε ο
Κ. Παλαμάς στο έργο του «Οι καϋμοί της λιμνοθάλασσας» το 1912 (Beaton, 1996).
Ωστόσο, το 1932 γίνεται η τέταρτη (4η) πτώχευση της Ελλάδος. Στις 5 Μαρτίου 1933
γίνονται εκλογές, και την νύχτα των εκλογών εκρήγνυται στρατιωτικό κίνημα του στρατηγού
Πλαστήρα, αλλά αποτυγχάνει. Τα πολιτικά πάθη οξύνονται περισσότερο με την απόπειρα
δολοφονίας του Βενιζέλου (6 Ιουνίου 1933) στην Λεωφόρο Κηφισίας. Την 1η Μαρτίου 1935
εκδηλώνεται κίνημα από βενιζελικούς αξιωματικούς, με την έγκριση του Βενιζέλου, αλλά η
κυβέρνηση Τσαλδάρη το καταστέλλει. Περίπου 1.130 στρατιωτικοί και ιδιώτες παραπέμπονται σε
έκτακτα στρατοδικεία, 60 καταδικάζονται σε θάνατο, οι περισσότεροι των οποίων βρίσκονται στο
εξωτερικό. Τελικώς, εκτελούνται τρεις (3) αξιωματικοί μεταξύ των οποίων οι στρατηγοί: Αναστ.
Παπούλας από το Μεσολόγγι, και Μ. Κοιμήσης από την Αμφιλοχία, οι οποίοι δεν είχαν ανάμειξη
στο κίνημα, αλλά ήταν παλαιοί αντιβενιζελικοί που έγιναν βενιζελικοί, ενώ ο Αν. Παπούλας ήταν
μάρτυρας κατηγορίας στην δίκη των Εξ και ο Μ. Κοιμήσης μέλος της Επιτροπής του 1922.
Η αποτυχία του βενιζελικού κινήματος του 1935 άλλαξε άρδην το πολιτικό σκηνικό για
πολλά χρόνια. Προσέφερε την ανέλπιστη ευκαιρία για εκτεταμένες εκκαθαρίσεις στον στρατό αφού
πάρα πολλοί βενιζελικοί αξιωματικοί αποτάχτηκαν ή απομακρύνθηκαν με άλλους τρόπους. Οι
ένοπλες δυνάμεις, αλλά και όλος ο κρατικός μηχανισμός, ελέγχονται πλέον από τους
αντιβενιζελικούς και αυτό με ποικίλλες διαβαθμίσεις τελειώνει μετά τις εκλογές του 1981... Την 1η
1

Σημειωτέον ότι εναντίον της πλήξεως αγωνίζονται και οι ήρωες του μυθιστορήματος «Φθινόπωρο» του Κ. Χατζόπουλου
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Απριλίου 1935 η Κυβέρνηση Τσαλδάρη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που έχουν αναδειχθεί
δημοκρατικά, συγκεντρώνουν όλη την εξουσία και περιστέλλουν ορισμένες ατομικές ελευθερίες.
Στις 9 Ιουνίου 1935 αίρεται η κατάσταση πολιορκίας και γίνονται εκλογές, ενώ τα βενιζελικά
κόμματα απέχουν. Το πολίτευμα είναι μικτό, διότι το πλειοψηφικό σύστημα με ευρεία περιφέρεια,
βάσει του οποίου έγιναν οι εκλογές, είναι καταστρεπτικό για την μειοψηφία και διατηρούνται
έκτακτα μέτρα.
10 Οκτωβρίου 1935: Εκδηλώνεται στρατιωτικό κίνημα (Αλ. Παπάγος, Δ. Οικονόμου, Γ.
Ρέππας) και επιτυγχάνει. 30 Νοεμβρίου 1935: Η de facto κυβέρνηση Δεμερτζή. Ο Γεώργιος Β΄
επιστρέφει στην Ελλάδα (25/11/1935), αποδέχεται την παραίτηση της κυβέρνησης Κονδύλη και
διορίζει υπηρεσιακή κυβέρνηση Κ. Δεμερτζή, αλλά πεθαίνει μετά από έναν μήνα, και ο Γεώργιος
Β΄ με δική του πρωτοβουλία διορίζει πρωθυπουργό τον Ι. Μεταξά, έως τότε υπουργό στρατιωτικών
και αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Με την δικτατορία 4ης Αυγούστου (1936-1941) θραύεται το
συνταγματικό πλαίσιο και το πολίτευμα γίνεται δικτατορικό με δύο βασιλικά διατάγματα της 4 ης
Αυγούστου 1936.
Αυτή η δικτατορία δύναται να χαρακτηριστεί δικέφαλη, διότι ο Γεώργιος Β΄
χρησιμοποιώντας τον Ι. Μεταξά ως πολιτική ασπίδα, υπογράφει τα διατάγματα της 4ης Αυγούστου
αναλαμβάνοντας την ουσιαστική ευθύνη για την αλλαγή πολιτεύματος και την άσκηση εξουσίας. Ο
Ι. Μεταξάς πεθαίνει στις 29 Ιανουαρίου 1941. Η δικτατορία δεν λήγει, αλλά κανείς δεν κάνει λόγο
για δικτατορία Κορυζή ή Τσουδερού. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου προβάλλει ένα αυταρχικό
πρότυπο ουσιαστικού Συντάγματος. Η αποτελεσματική διακυβέρνηση, η αναδιοργάνωση του
στρατού και οι νίκες του ’40 έχουν ως αναπόφευκτο τίμημα μια κάποια δυσπιστία αριθμού πολιτών
προς τους δημοκρατικούς θεσμούς (Παντελής, 2007).
Ο Μεταξάς δεν δημιούργησε ένα μονοκομματικό κράτος. Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου
ήταν κατά κύριο λόγο σχετικά ήπιο, πιο κοντά στο ιταλικό και στο πορτογαλικό, παρά στο
γερμανικό μοντέλο. Το καθεστώς έχτισε σχολεία, εξέτασε και επανεξέτασε προγράμματα
κοινωνικής ασφάλισης, από το 1940 υιοθέτησε έναν νέο αστικό κώδικα και ενθάρρυνε την
καθιέρωση της δημοτικής. Ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο του καθεστώτος ήταν το πρόγραμμα
καθοδήγησης και προπαγάνδας, οι μαζικές παρελάσεις της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας με το
σύνθημα περί «Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού» και η προώθηση της λατρείας της προσωπικότητας
του Μεταξά, που τώρα ήταν ο «Πρώτος Εργάτης», ο «Πρώτος Αγρότης», ο «Πρώτος Αγωνιστής»
κ.λπ. (Βατικιώτης 2005).
Το αποτύπωμα της κρίσης της δημοκρατίας του μεσοπολέμου στην Λογοτεχνία
Δεκαετία του 1930
α) Πεζογραφία
Η λογοτεχνία αυτής της περιόδου – stricto sensu – δεν είναι “πολιτική”. Λίγοι συγγραφείς
πήραν θέση και – άλλοι περισσότερο άλλοι λιγότερο – δεσμεύτηκαν με την Αριστερά. Το αντίθετο
άκρο, που πολιτικά εκπροσωπούνταν από το απολυταρχικό καθεστώς του Μεταξά, δεν βρήκε
λογοτεχνικούς εκφραστές. Η πλειοψηφία των συγγραφέων κινήθηκε στον ενδιάμεσο χώρο. Από
την μια πλευρά, οι συγγραφείς της Αριστεράς έβλεπαν και ερμήνευαν τον κόσμο σύμφωνα με το
δικό τους συμπαγές ιδεολογικό σύστημα, και αυτό ακριβώς εκφράζουν στο έργο τους. Σημειωθήτω
πως οι σοσιαλιστικές ιδέες άρχισαν να κερδίζουν έδαφος στην Ελλάδα και το 1918 ιδρύθηκε το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίον δύο χρόνια μετά την Μικρασιατική
καταστροφή μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από εκείνη την εποχή και μετά, η
ιδέα μιας κοινωνικής μεταρρύθμισης σύμφωνα με τα πρότυπα της ρωσικής επανάστασης του 1917
ορθωνόταν στον πολιτικό ορίζοντα είτε ως στόχος είτε ως απειλή. Η διάσταση Αριστερών και
Δεξιών στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ξεπέρασε κάθε μέτρο και οδήγησε σε
ρήξη. Η αδυναμία σύγκλισης επέτρεψε την επιβολή αυταρχικών καθεστώτων στην δεκαετία του
1930.
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Από την άλλη πλευρά, όλοι εκείνοι – και ήταν οι περισσότεροι αυτήν την περίοδο – που δεν
εντάχθηκαν στην Αριστερά, ανέλαβαν μια μεγάλη υποχρέωση: να δημιουργήσουν ένα νέο
ιδεολογικό σύστημα, ικανό να αντικαταστήσει το παλιό που είχε ξεπεραστεί με την κατάρρευση
της «Μεγάλης Ιδέας», η οποία κατέστησε αναγκαία την ριζική επανεξέταση των εννοιών της
ελληνικότητας και της εθνικής ταυτότητας. Αυτό το ιδεολογικό κενό επέφερε πολιτική αστάθεια
και συσσώρευσε πρωτοφανή οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, ιδίως με την αφομοίωση των
προσφύγων. Το νέο ιδεολογικό σύστημα, λοιπόν, έπρεπε να αποτελέσει το αντίβαρο του
μαρξιστικού μοντέλου, προσφέροντας μιαν εντελώς καινούργια εναλλακτική δυνατότητα. Μόνο με
αυτά τα δεδομένα μπορεί να κατανοηθεί η πληθώρα και η ποικιλία των πειραματισμών, οι οποίοι
χαρακτηρίζουν την Ελληνική λογοτεχνική παραγωγή της δεκαετίας του 1930 και επέδρασσαν
καταλυτικά στη διαμόρφωση των επόμενων γενεών.
Έτσι, η ομάδα των νεωτεριστών ποιητών και μυθιστοριογράφων που συνεργάστηκαν στην
έκδοση του λογοτεχνικού περιοδικού «Τα Νέα Γράμματα» (1935-1944) αυτοαποκλήθηκαν «Γενιά
του Τριάντα», ενώ από την επιστροφή του Βενιζέλου στην εξουσία (1928) ως την επιβολή της
Μεταξικής δικτατορίας (1936) πρωτοδημοσιεύθηκαν πλήθος μυθιστορημάτων και διηγημάτων. Οι
συγγραφείς που δημοσίευσαν το πρώτο τους μυθιστόρημα αυτή την περίοδο, μπορούν να
διαιρεθούν σε τρεις ομάδες: α) Η «Αιολική Σχολή»: οι μυθιστοριογράφοι αυτής της «σχολής» είδαν
την μυθιστοριογραφία ως τρόπο για να επικοινωνήσουν και να κρατήσουν ζωντανά στην μνήμη τα
ιστορικά γεγονότα του βίου ξεριζωμού του Μικρασιατικού πληθυσμού το 1922. Ακολούθως, οι β)
«αστοί ρεαλιστές» επέμεναν να προσβλέπουν στο μέλλον παρά πίσω στο παρελθόν. Πρόκειται για
αστούς συγγραφείς που γεννήθηκαν σε πόλεις ή επέλεξαν να ζουν σε αυτές. Έτσι, οι δύο τόμοι του
μυθιστορήματος «Αργώ» του Γ. Θεοτοκά τελειώνουν με την ίδια λέξη: «γαλήνη», που προφανώς
υποδηλώνει αυτό στο οποίον προσέβλεπαν οι Έλληνες διανοούμενοι της εποχής: μια κατάσταση
ηρεμίας. Οι ήρωες του Θεοτοκά αισθάνονται διαψευσμένοι, ενώ του Καραγάτση πλημμυρίζουν
από απογοήτευση, καθότι πυρήνας των έργων του είναι η εκρηκτική αλληλεπίδραση της
παραδοσιακής ελληνικής νοοτροπίας με τις καινούργιες αντιλήψεις που ήρθαν από το εξωτερικό.
Οι συγγραφείς της γ) «Σχολής της Θεσσαλονίκης», έχοντας ως κέντρο την συμπρωτεύουσα,
αδιαφόρησαν για την ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητος και έδωσαν δικές τους
αποχρώσεις στους εσωστρεφείς πειραματισμούς που χαρακτήρισαν τον Μοντερνισμό των
περασμένων δεκαετιών στην Ευρώπη. Στις συγγραφές τους είναι χαρακτηριστική η εσωτερική
αναζήτηση ενός ιδανικού, το οποίον όμως συγκρούεται πλήρως με την εξωτερική πραγματικότητα.
Το 1936 άλλαξε απότομα ο χαρακτήρας της Ελληνικής πεζογραφίας λόγω των νέων
απολυταρχικών συνθηκών, και ιδίως της λογοκρισίας, αλλά και της επιτακτικής ανάγκης να
καθιερωθεί μέσω της λογοτεχνίας μια νέα αντίληψη για τα πράγματα, διαφορετική από τον
παρωχημένο επεκτατισμό της Μεγάλης Ιδέας, αλλά και από τον Κομμουνισμό. Οι περισσότεροι
πεζογράφοι στράφηκαν στο παρελθόν, για να αξιοποιήσουν την παράδοσή του στο παρόν. Σε
μεγάλο ποσοστό χρησιμοποίησαν αγροτικά σκηνικά και σκηνές από την ζωή των μικρών
κοινοτήτων, αφού το μοντέλο της δυτικής αστικής ζωής είχε αποτύχει διπλά, διότι βιώθηκε μέσα
από την γερμανική κατοχή και την λιμοκτονία των ελληνικών αστικών πληθυσμών.
β) Ποίηση
Στην δεκαετία του ’30 η ελληνική ποίηση εισέρχεται σε περίοδο πειραματισμών. Η
πνευματική κίνηση της περιόδου χαρακτηρίζεται από την επίπονη προσπάθεια να οριστεί ο χώρος
του παρελθόντος μέσα στο παρόν. Από την άλλη, ο Ρίτσος στα ποιήματά του αναγνωρίζει τα
συμπτώματα παράλυσης της αστικής τάξης που είχε προβλέψει ο Μαρξ και επαινεί τα επιτεύγματα
της Σοβιετικής Ένωσης. Η ενθουσιώδης παρουσίασή τους σε συνδυασμό με την σπάνια ευχέρεια
στον χειρισμό του παραδοσιακού στίχου κάνουν πολύ θολά τα όρια ανάμεσα στην ποίηση και στην
προπαγάνδα. Γενικότερα, την ποιητική παραγωγή των ποιημάτων της γενιάς του ’30 (Ρίτσος,
Σεφέρης, Βρεττάκος, Εμπειρίκος, Εγγονόπουλος, Ελύτης) την διατρέχει η αναζήτηση του
καινούριου.
Ειδικότερα ο Σεφέρης στο «Ημερολόγιο Καταστρώματος» εισάγει το θέμα του ταξιδιού και
παρουσιάζει την Ελλάδα να περιμένει να σαλπάρει μέσα στην ομίχλη της πολιτικής κρίσης το
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καλοκαίρι του 1936, και ίσως να είναι καταδικασμένη να επαναδραστηριοποιήσει τον αρχαίο
κύκλο της βίας και της εκδίκησης, ο οποίος αποτελούσε μέρος της κληρονομιάς του Ελληνισμού
από τα χρόνια του Ομήρου και του Αισχύλου (Beaton, 1996). Μέσα στην έννοια της παράδοσης
συμπεριλαμβάνονται η κλασσική και η βυζαντινή τέχνη, η λαϊκή και η σύγχρονη καλλιτεχνική
δημιουργία. Ξαφνικά “ανακαλύπτονται” άγνωστες πτυχές του ελληνικού πολιτισμού, που
προβάλλονται ως αξιακά καλλιτεχνικά πρότυπα. Από μορφολογική άποψη η τέχνη έμοιαζε να
περιχαρακώνεται σε εθνικό επίπεδο και να συνδέεται βιωματικά με την ιστορία, που αποτέλεσαν τα
φυσικά και ιδεολογικά όρια προσδιορισμού της «εθνικής ταυτότητας» και τρόπο συμπεριφοράς των
ανθρώπων της Γενιάς του ’30 (Παπανικολάου, 2006).
Συμπεράσματα
Μέσα από τη συγκριτική μελέτη του θυελλώδους πολιτικού σκηνικού του Μεσοπολέμου και,
ακολούθως, της λογοτεχνικής παραγωγής της αυτής περιόδου, διαφαίνεται καθαρά πώς η κρίση της
δημοκρατίας μεταξύ των δύο Παγκοσμίων πολέμων αποτυπώθηκε στην σκέψη και στην γραφή των
καλλιτεχνών, οι οποίοι όντας ευαίσθητοι και ανήσυχοι δεν μένουν με σταυρωμένα χέρια. «Μέσα σε
ένα σύμπαν στερημένο ξαφνικά από ψευδαισθήσεις και φώτα, ο άνθρωπος νοιώθει ξένος. Σε αυτήν
την εξορία, την στερημένη από τις αναμνήσεις μιας χαμένης πατρίδας ή από την ελπίδα μιας Γης
της Επαγγελίας, δεν υπάρχει βοήθεια. Αυτή η απόσταση του ανθρώπου από την ζωή του, του
ηθοποιού από το σκηνικό του, αποτελεί κυριολεκτικά το συναίσθημα του παραλόγου» (Καμύ,
1971). Άλλως ειπείν, στα χρόνια που μεσολάβησαν από το σημείο που τελείωσε ο φρικτός
«πόλεμος των χαρακωμάτων», έως του σημείου που στον ορίζοντα απλώνεται το φάντασμα του
φρικωδεστέρου πολέμου με τα φλογοβόλα, τα αέρια και τα αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως με
σειρήνες, και δεδομένου ότι τα δύο σημεία απέχουν μόλις δύο δεκαετίες μεταξύ τους, οι
συγγραφείς αποτυπώνουν το κοινό αίσθημα, ως απόδραση από την φρικτή πραγματικότητα, με την
μορφή της φυγής σε έναν υπερρεαλιστικό κόσμο, σε έναν παράλογο κόσμο ή σε ένα ταξίδι.
Από την άλλη πλευρά, πιο αισιόδοξοι καλλιτέχνες εκφράζονται με κατάφαση στην ζωή, στην
υγιεία, καθώς και με επιστροφή στην γνήσια λαϊκή ψυχή και στο ηρωϊκό μεγαλείο της φυλής. Η
αναδίπλωση των πνευματικών ανθρώπων στο ένδοξο παρελθόν, προκειμένου να
ανατροφοδοτηθούν από τις πανάρχαιες ρίζες είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα περιόδων κρίσεων,
όταν το παρόν αποπνέει πίκρα, απογοήτευση, φόβο και αίσθημα ματαίωσης για τις γελασμένες
ελπίδες, τους απραγματοποίητους πόθους, για τις χαρές που δεν ήρθαν. Τοιουτοτρόπως, και η γενιά
του Μεσοπολέμου έβλεπε με απογοήτευση την πλήρη αποτυχία της Μεγάλης Ιδέας και φοβόταν
την περαιτέρω συρρίκνωση του Ελληνισμού. Η μόνη ελπίδα για διέξοδο και δημιουργία ήταν η
ανασύνταξη όλων των δυνάμεων. Τίθεται εκ νέου το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας και
αυτογνωσίας και ο όρος «ελληνικότητα» προβάλλει ως το νέο αίτημα και ως η χιμαιρική επιδίωξη
των καιρών...
Βιβλιογραφικές Αναφορές
Βατικιώτης, Π. (2005). Μια πολιτική βιογραφία του Ι. Μεταξά. Αθήνα: Ευρασία.
Γεωργουσόπουλος, Κ. (2004). Θεσμοί πολιτισμού 1924-1935. Η Καθημερινή, Επτά Ημέρες, 21-32004.
Γιαννόπουλος, Ι. (1978). Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. τ. ΙΕ΄, 248-259. Αθήνα: Εκδοτική
Δημαράς, Α. (1999). Παιδεία: Συντηρητική αντεπίθεση. Η Καθημερινή, Επτά Ημέρες, 31-10-1999.
Ζίας, Ν. (1975). Ο Φώτης Κόντογλου και η Νεοελληνική Ζωγραφική. Αθήνα: Αστήρ.
Καμύ, Α. (1971). Ο μύθος του Σίσυφου, Δοκίμιο πάνω στο παράλογο. Αθήνα: Γαλαξίας.
Παντελής, Α. (2007). Εγχειρίδιο Συνταγματικού Δικαίου. Αθήνα: Λιβάνη.
Παπανικολάου, Μ. (2006). Η ελληνική τέχνη του 20ου αι. Ζωγραφική – Γλυπτική. Θεσσαλονίκη:
Βάνιας.
Σβολόπουλος, Κ. (2001). Η ελληνική εξωτερική πολιτική. Αθήνα: Εστία.
Beaton, R. (1996). Εισαγωγή στην Νεώτερη Ελληνική Λογοτεχνία. Αθήνα: Νεφέλη.

84

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Περιβαλλοντική εκπαίδευση – οικολογικές εφαρμογές
Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΛΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Ανδριανού Ευτυχία
e.andrianou@hersonisos.gr
Δήμος Χερσονήσου, Τμήμα Προγραμματισμού
Τζαγάκης Μιχάλης
m.tzagakis@hersonisos.gr
Δήμος Χερσονήσου, Τμήμα Τεχνικών Έργων
Υφαντή Σοφία
s.ifanti@hersonisos.gr
Δήμος Χερσονήσου, Τμήμα Τεχνικών Έργων
Περίληψη
Με δεδομένο το γεγονός ότι η περιβαλλοντική παιδεία και αγωγή αποτελεί βασική
προϋπόθεση για τη φυσική και πολιτιστική επιβίωση της ανθρωπότητας, ο Δήμος Χερσονήσου
θέτει σε προτεραιότητα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής του. Στο
πλαίσιο αυτό συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την άμεση ή
έμμεση επίτευξη στόχων που συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος για βιώσιμη ανάπτυξη σε
όλους τους τομείς δράσης του.
Ο Στρατηγικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, που υλοποιεί, περιλαμβάνει πλήθος ενεργειών σε
όλα τα πεδία κοινωνικής δράσης, που στόχο έχουν να αφυπνίσουν και να ενεργοποιήσουν την
τοπική κοινωνία προς την κατεύθυνση αυτή. Η στόχευση-επιδίωξη προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
εκφράζεται, καθημερινά και πολυεπίπεδα, είτε μέσω της φύσης των έργων που υλοποιεί, είτε μέσω
της καθημερινής συνεργασίας των Υπηρεσιών του Δήμου με όλους τους φορείς της τοπικής
κοινωνίας που αναπτύσσουν δράση εντός της χωρικής του αρμοδιότητας .
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Λέξεις κλειδιά: Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Δήμος, Βιώσιμη, Αειφόρος, ΟΤΑ,
1. Εισαγωγή
Ένας από τους βασικούς πυλώνες συνεισφοράς του Δήμου Χερσονήσου, προς την
κατεύθυνση της αειφόρου και βιώσιμης δράσης του, αποτελεί μεταξύ των άλλων, η συνεισφορά
του στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, άμεσα ή έμμεσα, καθώς και η ανάδειξη αειφορικών και
βιώσιμων καλών πρακτικών, που δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες πολίτες, να
συμβάλλουν στη διαμόρφωση προτάσεων και να συνδιαμορφώσουν το πλαίσιο ενός νέου
φιλόδοξου αναπτυξιακού μοντέλου, με στόχο την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα
δημιουργεί κίνητρα και ευκαιρίες για την ανάπτυξη εξωστρέφειας, είτε μέσω της ανάπτυξης
συνεργασιών με άλλους φορείς, είτε μέσω της συμμετοχής του σε δίκτυα, προκειμένου να
ευαισθητοποιεί και να δραστηριοποιεί τους πολίτες σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Συνέπεια
όλων αυτών αποτελεί η ενδυνάμωση του προφίλ των συμμετεχόντων, σε πρωτοβουλίες που
εκφράζουν πρωτότυπες και καινοτόμες τάσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής, μέσα από τις
οποίες αναδεικνύονται καλές πρακτικές που προβάλλουν το έργο και την προόδο σε θέματα
Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Οι στόχοι της παρούσας εργασίας κινούνται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, αποσκοπεί
να προσφέρει μια πρώτη προσέγγιση για την αναγκαιότητα μιας σύγχρονης και ευρύτερης
θεώρησης των ζητημάτων που αφορούν την υλοποίηση τοπικών πολιτικών που θα αποσκοπούν
στην βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, επιχειρεί να προβάλλει μια νέα θεώρηση του
ρόλου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ενεργών και υπεύθυνων φορέων άσκησης
πολιτικής α΄ βαθμού, οι οποίοι οφείλουν να αποτελούν πυρήνα για την ανάπτυξη της
περιβαλλοντικής κουλτούρας στην τοπική κοινωνία. Η συνεπής τήρηση πολιτικών δεσμεύσεων για
την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προϋποθέτουν την επιλογή πρωτοβουλιών
βιωσιμότητας, οι οποίες θα αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για την τοπική κοινωνία και θα
οδηγούν προς μια αειφόρο ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.
Σε δεύτερο επίπεδο, φιλοδοξεί να δώσει σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για τα
ζητήματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κέντρα χάραξης πολιτικής, τοπική και περιφερειακή
διοίκηση, φορείς λήψης αποφάσεων, κ.ά.) μια επιπλέον επιλογή, καθώς θα μπορούσαν να
αποτελέσουν ένα επιπλέον βοήθημα στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και να
συνδράμουν στην κάλυψη του ελλείμματος στον νευραλγικό και ζωτικό, αυτό τομέα. Συγκεκριμένα
αναφέρεται στον ενεργό και ουσιαστικό ρόλο που δύναται να διαδραματίσουν οι οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης, ως επικουρικοί «φορείς εκπαίδευσης» στον τομέα Περιβάλλον και
Βιώσιμη-Αειφόρος ανάπτυξη, λόγω της άμεσης επαφής τους με την τοπική κοινωνία. Άλλωστε, η
αμεσότητα αυτή, αποτελεί δύναμης που αν αξιοποιηθεί ουσιαστικά και εποικοδομητικά, θα
μπορούσε να εξασφαλίσει την πολυπόθητη «κοινωνική συναίνεση» και να αποτελέσει το μοχλό
(κίνητρο) εφαρμογής και υλοποίησης στοχευμένων πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη των
τοπικών κοινωνιών.
Άλλωστε η εδραίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και της Εκπαίδευσης για την
Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα σε όλους τους τομείς της ζωής, με
στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας πολιτών η οποία θα δρα και θα ενεργεί στη βάση της
προστασίας του περιβάλλοντος για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με γνώμονα τη διαμόρφωση
ενός αειφόρου κόσμου. Για το λόγο αυτό απαιτείται ισχυρή πολιτική δέσμευση και αποφασιστικές
ενέργειες σε όλα τα επίπεδα και από όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές, προκειμένου να
αναπτυχθούν οι απαραίτητες συνθήκες που θα επιτρέψουν την επίτευξη αυτού του μεγαλόπνοου
στόχου και την εναρμόνιση παλαιών πεποιθήσεων και κουλτούρας με τις σύγχρονες (και πλέον
επιτακτικές) ανάγκες και προτεραιότητες.
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2. Κυρίως Θέμα
2.1 Η διαχρονική αξία της Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης
Εδώ και αρκετά χρόνια ζούμε κρίση αξιών, κρίση οικονομική, κρίση κοινωνική, κρίση
πολιτική, κρίση της φιλίας, κρίση περιβαλλοντική. Ως εκ τούτου είναι φυσικό να μην κατανοούμε
όσα συμβαίνουν στη Φύση και στο γειτονικό τοπικό περιβάλλον, όταν αυτά προσεγγίζονται
επιφανειακά, αποσπασματικά και χωρίς διασύνδεση.
Το περιβάλλον είναι πηγή της ζωής μας, αλλά και αποδέκτης των εκδηλώσεων της ζωής. Ως
εκ τούτου οι «παρενέργειες» των δραστηριοτήτων μας, έχουν καταστεί πλέον απειλητικές και
τούτο γιατί αργήσαμε να κατανοήσουμε τις λειτουργίες της φύση, τις αλληλεξαρτήσεις των
συστατικών της, τις ευαίσθητες ισορροπίες που μπορεί να καταρρέουν σε κάθε αλόγιστη
δραστηριότητά μας.
Σε αυτή ακριβώς την διαπίστωση καλείται να συμβάλλει αποτελεσματικά η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση, η οποία μπορεί να διαμορφώνει στάσεις ζωής και συμπεριφορές που αποβλέπουν
στην καλύτερη ποιότητα ζωής, όταν ενσωματώνει φιλικές προς το περιβάλλον καλές πρακτικές και
προωθεί αντίστοιχες συλλογικές δραστηριότητες, μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία και το
περιβάλλον..
Μια ουσιαστική και ζωντανή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αποτελεί πλέον διαχρονική
διαδικασία και ακολουθεί ορισμένη πορεία, με κριτήρια παιδαγωγικά και περιβαλλοντικά.
Περιλαμβάνει έγκυρη περιβαλλοντική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και
συμμετοχικότητα σε δραστηριότητες που αναβαθμίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Έχει
τη δύναμη να αλλάξει στα παιδιά συνήθειες, συμπεριφορές και νοοτροπίες ως προς το περιβάλλον,
το νερό, την ενέργεια κ.α. συμμετέχοντας σε δημιουργικές δράσεις (ανακύκλωση κτλ)
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπορεί να επιτυγχάνει και να έχει ευοίωνες προοπτικές, όταν
κινητοποιεί και διασυνδέεται με την τοπική κοινωνία. Όταν, μπορεί και ευαισθητοποιεί την
κοινωνία για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και την πείθει ότι την αφορούν άμεσα. Όταν στις
δραστηριότητές της ενσωματώνει έμπρακτες δραστηριότητες για να τονιστεί το εφικτό και η
αναγκαιότητα σε ορισμένες πρωτοβουλίες.
2.2 Η προσχώρηση του Δήμου Χερσονήσου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of
Mayors)
Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει από το 2011 στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of
Mayors), μια φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσμοθετήθηκε με σκοπό να
μετριασθεί η κλιματική αλλαγή μέσω υλοποίησης τοπικών πολιτικών βιώσιμης ενέργειας
(www.eumayors.eu).
Το Ευρωπαϊκό «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors) για το Κλίμα και την
Ενέργεια, έχει σαν σκοπό την εισαγωγή και προώθηση αειφόρων πολιτικών ώστε να μειωθούν οι
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα τουλάχιστον κατά 40% έως το 2030 στις Ευρωπαϊκές πόλεις –
μέλη του συμφώνου, ενώνοντας χιλιάδες φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που δεσμεύονται
οικειοθελώς να υλοποιήσουν τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Μέχρι στιγμής
έχει υπογραφεί από 7,755 Δημάρχους και Περιφερειάρχες σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι
εκπροσωπούν 252,629,868 Ευρωπαίους πολίτες. Οι αριθμοί αυτοί αλλάζουν μέρα με τη μέρα,
καθώς όλο και πιο πολλοί φορείς δεσμεύονται στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
Το Σύμφωνο των Δημάρχων ξεκίνησε το 2008 στην Ευρώπη, φιλοδοξώντας να συγκεντρώσει
τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεσμεύονται εθελοντικά να επιτύχουν και να υπερβούν
τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.
Η πρωτοβουλία κατάφερε να υιοθετήσει μια άνευ προηγουμένου προσέγγιση από τη βάση
προς την κορυφή για δράσεις σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα και γρήγορα η επιτυχία της
ξεπέρασε τις προσδοκίες.
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Ο Δήμος Χερσονήσου, ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου, έχει την υποχρέωση


Να εκπονεί Σχέδια Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια



Να υποβάλλει διετή έκθεση πεπραγμένων ενεργειών



Να διοργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης για τις Ημέρες Ενέργειας με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και παράγοντες



Να ενημερώνει τα τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά την πορεία
του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια



να συμμετέχει και να συμβάλλει στην ετήσια Διάσκεψη των Δημάρχων



Οι υπογράφοντες προωθούν ένα κοινό όραμα για το 2050:



την επιτάχυνση της απεξάρτησης της επικράτειάς τους από τις πηγές εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα,



την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής και



την παροχή πρόσβασης σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια για τους
πολίτες τους.

Παράλληλα, οι υπογράφουσες πόλεις δεσμεύονται να αναλάβουν δράση, προκειμένου να
υποστηρίξουν την υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης για τον μετριασμό
της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.
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2.3 Η Αειφορική και Βιώσιμη δράση του Δήμου Χερσονήσου ως μέσο Περιβαλλοντικής
Αγωγής και Ευαισθητοποίησης
O Δήμος Χερσονήσου αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία του ρόλου του, ως πυρήνα για την
ανάπτυξη περιβαλλοντικής κουλτούρας στην τοπική κοινωνία, έχει αναπτύξει σπουδαία δράση
στον τομέα της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για την προστασία, διατήρηση και
ανάδειξη του τοπικού περιβάλλοντος, παράλληλα με την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Άλλωστε
Στην πλούσια δράση που αναπτύσσει ο Δήμος Χερσονήσου, συγκαταλέγεται ένα ευρύ φάσμα
μέτρων για την ενίσχυση της διακυβέρνησης και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξη.
Δημιουργεί και συμμετέχει σ' ένα πολυποίκιλο πλαίσιο ουσιαστικών δραστηριοτήτων που δεν
έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, αλλά χαρακτηρίζονται από συνέπεια (όσων αφορά τις
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει) και συνέχεια σε βάθος χρόνου παρά τις αλλαγές που επέρχονται στις
εκάστοτε δημοτικές αρχές λόγω του θεσμικού πλαισίου. Σκοπός της συνεχούς και αδιάκοπης
προσπάθειας που καταβάλλεται είναι μεταξύ των άλλων να βρίσκεται ο Δήμος κοντά στην
Κοινωνία να συνεργάζεται μαζί της και να την ευαισθητοποιεί στα σημαντικά ζητήματα
προστασίας του περιβάλλοντος.
Ενδεικτικά της δράσης που αναπτύσσει ο Δήμος Χερσονήσου, αναφέρονται:
 Πρωτοβουλίες για Συνεργασίες με ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους για το Περιβάλλον και
την Αειφορία,
o είτε δια μέσου της συμμετοχής σε Εθνικά και Διεθνή δίκτυα (Civitas, Covenant of
Mayors κτλ)
o είτε δια μέσου στενής συνεργασίας που αναπτύσσεται μέσω εταιρικών (συνεργατικών)
σχημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών πολιτικών για το περιβάλλον και την
ενέργεια (E2STORMED, ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, SMILE κτλ)
 Στρατηγικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση έργων που συμβάλλουν και προωθούν την βιώσιμη
ανάπτυξη
o Ανέγερση νέων βιοκλιματικών κτίρια
o Βιοκλιματική αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης
o Χρήση βιοκλιματικών τεχνολογιών στο δημοτικό φωτισμό (led)
o χρήση τεχνολογιών για την παρακολούθηση και διαχείριση των καταναλώσεων
ενέργειας στα δημοτικά κτήρια
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o αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων αναπλάσεων και οικολογικών
παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους (Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης κτλ)
o Εκπόνηση Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης περιοχών του Δήμου
(Λαγκάδα, νοτιοδυτικά του Δήμου, Επισκοπής κτλ)
Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
o Δράσεις στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ενέργειας (σχολικοί
διαγωνισμοί, δράσεις ενημέρωσης κτλ)
o Δράσεις στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κινητικότητας
(πεζογέφυρες, ποδηλατάδες κτλ)
o Ανοικτές δράσεις για την υιοθέτηση αειφορικών και βιώσιμων συνηθειών στην
καθημερινότητα του πολίτη
Δράσεις Περιβαλλοντικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προς τη Σχολική Κοινότητα του Δήμου
o βιωματικές δραστηριότητες μέσο ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης για το
Περιβάλλον (διαγωνισμός δημιουργικής ανακύκλωσης Recycle Art κτλ)
o εργασίες απόκτησης γνώσεων και εξοικείωσης με εναλλακτικούς τρόπους το ύπαιθρο,
την πόλη, το χωριό, τη γειτονιά μας, το σχολείο μας (σχολική δράση 2017-2018
Αειφορικά Σχολέια Δήμου Χερσονήσου)

3. Συμπεράσματα
3.1 Η συμβολή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιβαλλοντική Αγωγή και
Εκπαίδευση. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου
Αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία του ρόλου του, ως πυρήνα για την ανάπτυξη
περιβαλλοντικής κουλτούρας στην τοπική κοινωνία, ο Δήμος Χερσονήσου έχει αναπτύξει
σπουδαία δράση στον τομέα της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για την προστασία,
διατήρηση και ανάδειξη του τοπικού περιβάλλοντος, παράλληλα με την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άλλωστε αναγνωρίζει ότι η Περιβαλλοντική Αγωγή και Εκπαίδευση
δύναται να αποτελέσει ''εργαλείο'' της ζητούμενης «κοινωνικής συναίνεσης» από τις τοπικές
κοινωνίες σε θέματα περιβάλλοντος και όχι μόνο.
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργεί και συμμετέχει σ' ένα πολυποίκιλο πλαίσιο ουσιαστικών
δραστηριοτήτων, που δεν περιορίζονται στην στενή άσκηση των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων
του αλλά επεκτείνονται σε δράσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας των πολιτών σε θέματα αειφορίας, συνδράμοντας ουσιαστικά προς την κατεύθυνση της
βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ χαρακτηρίζονται από συνέχεια και συνέπεια, σε βάθος χρόνου και
δεσμεύσεων.
Ο Δήμος Χερσονήσου ενεργεί ως πυρήνας ανάπτυξης περιβαλλοντικής κουλτούρας στην
τοπική κοινωνία και συμβάλλει έμπρακτα στην Περιβαλλοντική Αγωγή και Εκπαίδευση, της
νεολαίας του Δήμου και ιδιαίτερα των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του Δήμου μας. Για το
λόγο αυτό υλοποιεί πλήθος δράσεων ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης σε ότι αφορά το
περιβάλλον, την προστασία του και την απόκτησης γνώσεων και εξοικείωσης με ζητήματα
αειφορίας.
Όλες οι δράσεις που σχεδιάζει, προάγουν την ομαδική εργασία και συμμετοχή των παιδιών
σε περιβαλλοντικές ή και σε φίλο-περιβαλλοντικές δραστηριότητες, προκειμένου να γνωρίσουν το
περιβάλλον και για να βιώσουν δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να τα ευαισθητοποιήσουν στα
περιβαλλοντικά ζητήματα.
Τα παιδιά, συλλέγουν το εκάστοτε, κατάλληλο υλικό για να συμμετέχουν στις προτεινόμενες
δράσεις, αποκτούν γνώσεις και ενημερώνονται, αξιολογούν τα ευρήματά τους και κουβεντιάζοντας
μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς που επικουρούν τις δράσεις από πλευράς των
σχολείων. Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών, μπορούν να αποφασίζουν ή να υιοθετούν
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προτάσεις-μέτρα-δράσεις για καλύτερο περιβάλλον. Άλλωστε, τα παιδιά, που ζουν και
«εμπλέκονται» στο περιβάλλον τους, αποτελούν εγγύηση για ένα καλύτερο αύριο, για το μέλλον
τους και για το μέλλον όλων μας.
Άλλωστε, αυτή η αλληλουχία των διαδικασιών, δηλαδή νοιάζομαι, συμμετέχω και ενεργώ
δεν είναι απλή, αλλά πολυσύνθετη, με αρκετά εμπόδια, περιορισμούς και ενίοτε απογοητεύσεις.
Παρόλα αυτά, στο Δήμο Χερσονήσου πιστεύουμε ακράδαντα (και γι’ αυτό το λόγο άλλωστε
συνεχίζουμε να προσπαθούμε) ότι αν κατορθώσουμε και δημιουργήσουμε στα παιδιά το «όραμα»
για ένα βιώσιμο περιβάλλον, τότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες να τα δούμε ενεργούς αυριανούς
πολίτες.
Η δραστηριοποίηση του Δήμου Χερσονήσου, μέσω της ενημέρωσης, της συμμετοχής και της
εξοικείωσης των συμμετεχόντων με έμπρακτες δραστηριότητες επιδιώκει να προωθήσει :






Την ευαισθητοποίηση των παιδιών και κατ' επέκταση της τοπικής κοινωνίας για τις αξίες,
τη σημαντικότητα και τα αποθέματα του φυσικού περιβάλλοντός μας
Την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, μέσα από προσιτές και εύκολες περιβαλλοντικές
δραστηριότητες, που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την συνεργασία των εκπαιδευτικών,
μέσα και γύρω από το σχολείο τους
Την δημιουργία κινήτρων, μέσων και μηχανισμών για τη σταδιακή βελτίωση του τοπικού
περιβάλλοντος -του περίγυρού μας-, με τη συνδρομή, υποστήριξη και συμμετοχή της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων της περιοχής, αλλά και της εθελοντικής εργασίας
όλων μας,
Την σταδιακή αλλαγή των παραδοσιακών στάσεων και αντιλήψεων στον ευρύτερο
κοινωνικό ιστό, ως προς το περιβάλλον, την προστασία, την ανάδειξη και τη βιώσιμη
ανάπτυξη.

Οι γενικότεροι στόχοι, μέσα από την ενεργό και έμπρακτη εμπλοκή του Δήμου Χερσονήσου
ως «συνεργός» στην Περιβαλλοντική Αγωγή και Εκπαίδευση, αποσκοπούν, ώστε τα παιδιά να:









οικοδομήσουν γνώσεις γύρω από την αειφορία και τη βιωσιμότητα,
εξοικειωθούν με τη συλλογή των πληροφοριών
αναπτύξουν δεξιότητες και ασκηθούν στην παρατήρηση,
ενισχύσουν τη συλλογικότητα, τον εθελοντισμό και τη συνεργασία,
προσαρμοστούν στην λειτουργία και τους κανόνες της ομάδας,
διευρύνουν τους ορίζοντές τους μέσα από τη συζήτηση, την επιχειρηματολογία και την
επικοινωνία,
αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
δημιουργήσουν στάσεις, συμπεριφορές και προωθήσουν ανάλογα μηνύματα προς την
οικογένεια, τους φίλους, την κοινωνία και τους φορείς της.

Εξάλλου, οι έμπρακτες δραστηριότητες ''Περιβαλλοντικής Αγωγής και Εκπαίδευσης'',
αποτελούν, μεταξύ των άλλων διαδικασία μάθησης και εργαλείο ζύμωσης των παιδιών με τα
σημερινά περιβαλλοντικά ζητήματα. Παράλληλα αναδεικνύουν αποτελεσματική την τοπική
περιβαλλοντική προβληματική, ενώ παρέχουν οριζόντια ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, για το
περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, αναπνέουμε, δραστηριοποιούμαστε, δημιουργούμε.
Οι πιο πάνω στόχοι δεν ολοκληρώνονται από τη μια μέρα στην άλλη αλλά αποτελούν ένα
πλαίσιο δραστηριοτήτων χωρίς ημερομηνία λήξης ενώ παράλληλα συνθέτουν τμήμα ενός μέσομακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού προς τη Βιώσιμη ανάπτυξη. Άλλωστε η αξία των
ενεργειών του Δήμου Χερσονήσου, δεν κρύβεται πίσω από τη μια ή την άλλη δράση, αλλά πίσω
από τη γενικότερη κουλτούρα που προσπαθεί να καλλιεργήσει στους αυριανούς πολίτες
προτείνοντας τους ένα εναλλακτικό και βιώσιμο τρόπο ζωής και συμπεριφοράς προς το
περιβάλλον. Σκοπός είναι να γίνει αντιληπτό πως ότι σχετίζεται με το περιβάλλον, δεν αφορά μόνο
στο τώρα, αλλά και στο αύριο.
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Οι δράσεις του Δήμου Χερσονήσου προσβλέπουν στην ώθηση από την αδράνεια και την
παθητικότητα στην δράση και την ενεργητικότητα, για ζητήματα που αφορούν την δια-φύλαξη και
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα δε, μέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση,
είναι δυνατό να προκύψουν και παράπλευρες ωφέλειες, όπως να αναπτυχθούν, σε κάθε σχολείο, οι
κατάλληλοι πυρήνες εθελοντισμού, τόσο για τον άμεσο περίγυρό και τη γειτονιά, όσο και για
ευπαθείς και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές του τόπου μας, συμμετέχοντες έτσι ενεργά στο
κοινωνικό και περιβαλλοντικό γίγνεσθαι.
Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να τονιστεί και να καταστεί σαφές, σε όλα τα επίπεδα της
Αγωγής και Εκπαίδευσης για περιβαλλοντικά θέματα, είναι ότι η βάση των αρχών της όποιας
διδασκαλίας- στο πεδίο-φύση, είναι ο σεβασμός όλων των εμπλεκομένων, προς τη φύση και προς
το περιβάλλον. Αυτή η στάση και η συμπεριφορά, όπως κι αν εκφράζεται κερδίζει σίγουρα την
ανταπόκριση των παιδιών και γενικά όλων των αποδεκτών.
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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις στάσεις των αστυνομικών σχετικά με το ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει η αστυνομία στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η έρευνα ήταν επιτόπια και ως
μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η πόλη της Ρόδου. Πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα ΜαρτίουΑπριλίου 2016, με ερωτηματολόγιο. Το ερευνητικό δείγμα αποτέλεσαν 137 αστυνομικοί. Από τα
αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η πλειονότητα του δείγματος θεωρεί ότι η προστασία του
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περιβάλλοντος πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα του κράτους, επισημαίνει την
αναγκαιότητα άμεσης λήψη προληπτικών μέτρων, αλλά και κατασταλτικών. Επίσης, η πλειονότητα
φαίνεται να έχει θετική στάση σχετικά με την ίδρυση αστυνομίας περιβάλλοντος, την επιμόρφωση
των αστυνομικών σε θέματα περιβαλλοντικά και την ενεργό συμμετοχή σε φιλοπεριβαλλοντικές
δράσεις. Ωστόσο, το ερευνητικό δείγμα παρουσιάζεται διχασμένο στο ενδεχόμενο η αστυνομία να
αναλάβει πιο ενεργό ρόλο για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως και στην οργάνωση
επιμορφωτικών σεμιναρίων από την αστυνομία, αλλά και για την υπηρέτησή τους σε τμήμα
αστυνομίας του περιβάλλοντος.
Λέξεις κλειδιά: Αστυνομία, Αστυνομία Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικές Στάσεις.
1. Εισαγωγή
Η όξυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων ώθησε πολλούς ερευνητές στη μελέτη των
αλλαγών των βασικών ανθρώπινων αρχών, αξιών, στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στο
περιβάλλον και την προστασία του (Dunlap & VanLiere, 2008: 19 – 28˙ Ewert, Place, Sibthorp,
2005). Φαίνεται ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον είναι περισσότερο
προβλήματα αξιακά και λιγότερο τεχνολογικά και αναπτυξιακά, αντανακλώντας σαφώς τον τρόπο
με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τη θέση του στο συνολικό οικοσύστημα, επηρεάζοντας
την ποιότητα ζωής (Δημητρίου, 2005· Φλογαϊτη, 2011).
Η αειφορία πρεσβεύει μία οικονομική ανάπτυξη με οικολογικούς και κοινωνικούς όρους,
συμπεριλαμβάνοντας έννοιες, όπως τα οικολογικά όρια, η κοινωνική δικαιοσύνη και η ενεργός
συμμετοχή των πολιτών στις διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις (Δημητρίου, 2009). Τα ζητήματα
σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία αφορούν στις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα
στην κοινωνία, το περιβάλλον, την οικονομία και τον πολιτισμό (Παπαβασιλείου, 2015·
Papavasileiou et al., 2017).
Η αειφόρος ανάπτυξη, ουσιαστικά έδειξε έναν νέο δρόμο στην σχέση του ανθρώπου με το
περιβάλλον, καθώς αντιλαμβάνεται την οικονομική ανάπτυξη μέσω ενός πρίσματος, το οποίο
ορίζει τους φυσικούς πόρους ως σημαντικά κεφάλαια, τα οποία πρέπει να προστατευτούν, ώστε να
επέλθει η οικονομική πρόοδος (Φώκιαλη, 2013).
Πέραν των προφανών ευεργετικών αποτελεσμάτων της αειφόρου ανάπτυξης για το
περιβάλλον, υπάρχουν και έμμεσα αποτελέσματα που αφορούν στον τομέα της οικονομίας, διότι
κάθε νέα δραστηριότητα που δημιουργείται για οποιονδήποτε λόγο, δημιουργεί νέες θέσεις
εργασίας, νέο πεδίο επιστημονική έρευνας και ανάπτυξης αλλά και εξέλιξη της νέας αυτής
δραστηριότητας (Harris, 2000).
Σύμφωνα με τους Robinson & Tinkler (Robinson &Tinkler, 1995 αναφ. στο: Eichler, 1999),
οι πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης, αποσκοπούν στο να παραμείνει η βιοφυσική φέρουσα
ικανότητα του πλανήτη, να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο και να διασφαλιστεί η
κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.
Η πρώτη συγκροτημένη προσπάθεια για την δημιουργία και τη χρήση Δεικτών αειφόρου
ανάπτυξης έγινε το 1995, όταν ιδρύθηκε από την Επιτροπή για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ομάδα
εργασίας για Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης. Οι δείκτες Αειφορίας μπορούν να ταξινομηθούν σε
διάφορες κατηγορίες. Οι «Περιγραφικοί Δείκτες» εξετάζουν την τωρινή κατάσταση του
περιβάλλοντος και του ανθρώπου, οι «Δείκτες Αποτελεσματικότητας – Απόδοσης» αποδίδουν
σημασία στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, οι «Δείκτες
Επίδοσης» εξετάζουν τη βελτίωση μίας κατάστασης, έπειτα από τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων και
οι «Δείκτες Ευημερίας» συγκρίνουν το κατά πόσο έχει βελτιωθεί μία κατάσταση (Bossel, 1999).
Σύμφωνα με τον Wheeler (2000), οι σφαίρες της οικονομίας, της κοινωνίας – πολιτισμού, του
περιβάλλοντος και τα θέματα που περιλαμβάνει η καθεμία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την
κατανόηση της αειφορίας, αλλά κινδυνεύουν να τεμαχίσουν και να εμποδίσουν τελικά την ολιστική
της διάσταση. Προτείνεται λοιπόν η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη να βασίζεται σε πέντε
θέματα που διαπερνούν το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Κατ’ αρχάς, η προβολή
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στο μέλλον, ώστε οι εκπαιδευόμενοι, να εξοικειωθούν με τη μακροπρόθεσμη θεώρηση των
πραγμάτων. Επίσης, ο σχεδιασμός αειφόρων κοινοτήτων στο επίπεδο της καθημερινότητας των
εκπαιδευομένων. Παράλληλα, η φροντίδα των φυσικών πόρων και την αγάπη για το περιβάλλον.
Επιπρόσθετα, η αειφόρος οικονομία, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην κλασική προσέγγιση του
οικονομικού κεφαλαίου που αφορά στην απόκτηση και διανομή του χρήματος, αλλά περιλαμβάνει
το διανοητικό, το φυσικό, το κοινωνικό και το πνευματικό κεφάλαιο. Τέλος, η κατανόηση της
παγκοσμιοποίησης, ώστε ότι γίνεται σε τοπικό επίπεδο ή στο επίπεδο της κοινότητας να λαμβάνει
υπόψη τις σχέσεις και τις επιπτώσεις σε τοπικό, περιφερειακό, παγκόσμιο επίπεδο.
Η εκπαίδευση για την αειφορία εστιάζει στις σχέσεις ανάμεσα στην ποιότητα του
περιβάλλοντος, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ειρήνη, ως
βασικά ζητήματα πολιτικής. Μια εκπαίδευση για την αειφορία, επικεντρώνεται ταυτόχρονα σε
θέματα ποιότητας του περιβάλλοντος και κοινωνικής ανάπτυξης, συνδέει άρρηκτα την οικολογική
βιωσιμότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη, εφόσον δεν είναι δυνατόν να αναβαθμιστεί η ποιότητα
του περιβάλλοντος χωρίς κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη (Fien, Scott & Tilbury, 2002).
Σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση για την αειφορία, πολλοί υπογραμμίζουν τη σημασία που
αποδίδει στις ιδέες των ανθρώπων, στις αξίες, στις προσδοκίες που έχουν για το μέλλον και στις
δυνατότητες που υπάρχουν για να διαμορφωθεί αυτό (Hesselink, Kempen, and Wals, 2000). Όπως
υποστηρίζει ο Sterling (2004), επειδή η Αειφόρος Ανάπτυξη είναι ένας εξαιρετικά σύνθετος όρος,
ο οποίος έχει επεκτείνει τη σκέψη των ανθρώπων, μπορεί να χρησιμοποιείται και ως μέσο που
διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες και υποκινεί την εκμάθηση. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ
εκπαίδευσης και αειφορίας δε μπορεί να είναι εξωτερική, εργαλειακή (Foster, 2001).
Η εκπαίδευση για την αειφορία συμβάλλει στην οικοδόμηση της ικανότητας του ατόμου να
προβληματίζεται, να διερευνά, να στοχάζεται, να εξετάζει ιδέες, να διευρύνει διλήμματα και
αντιφάσεις σύμφυτα με τη βιώσιμη διαβίωση (Vare & Scott, 2007). Είναι κριτική, δημιουργική,
συστημική δυναμική και εξελισσόμενη, ολιστική, διεπιστημονική - διαθεματική,
προσανατολισμένη στις αξίες, πολιτική και άρρηκτα συνυφασμένη με μια εκπαίδευση για τη
δημοκρατία, προσανατολισμένη στη δράση και κυρίως στην ικανότητα για δράση (Λιαράκου &
Φλογαΐτη, 2007).
Θεμελιώδεις αρχές της Ατζέντας 21 είναι η μελέτη του περιβάλλοντος ως ολότητας και η
ανάδειξη του αλληλένδετου στο τρίπτυχο άνθρωπος, περιβάλλον και ανάπτυξη, ενώ αναγνωρίζεται
ο σημαντικός ρόλος των κυβερνήσεων για το μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και την
ενσωμάτωση της αειφόρου ανάπτυξης σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα, σχέδια και στρατηγικές
(UNESCO 2005). Το κεφάλαιο 36, με τίτλο «Προώθηση της εκπαίδευσης, ενημέρωσης και
κατάρτισης του γενικού κοινού», αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην εκπαίδευση και τον
σημαντικότατο ρόλο της στην προώθηση και επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης (UNESCO, 1992).
Η εκπαίδευση για την αειφορία είναι αναγκαία και στις τρεις μορφές της. Ως τυπική,
αναπτύσσεται αποκλειστικά και μόνο μέσα στα όρια του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, από
το νηπιαγωγείο έως και τη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως μη-τυπική, υλοποιείται σε κέντρα
διαφόρων κοινωνικών ομάδων, σε περιοχές φυσικού κάλλους και σε ιδρύματα, όπως μουσεία,
κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ζωολογικούς κήπους, ενυδρεία κ.ά. με τη συμμετοχή του
κοινού να είναι εθελοντική. Ως άτυπη εκπαίδευση, θεωρείται η διαδικασία με την οποία κάθε
άτομο, σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, μαθαίνει να αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες- δεξιότητες
και γνώσεις, από την καθημερινή εμπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον του
(εργασία, οικογένεια, γειτονιά, ελεύθερες ασχολίες, βιβλιοθήκες, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.ά.)
(Τσαμπούκου – Σκαναβή, 2004).
Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του αστυνομικού αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς
επεμβαίνει με σκοπό την πρόληψη ή κατά τη διάρκεια τέλεσης αξιόποινων εγκληματικών πράξεων,
σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς. Για παράδειγμα, σε εμπρησμούς δασών, αλιεία σε
προστατευμένους υδροβιότοπους, παράνομη δόμηση εντός δασικών ή προστατευμένων περιοχών,
ρύπανση εδάφους και υδάτων από βιομηχανικές ή αστικές δραστηριότητες κ.λπ. (Σταμάτης, 1971·
Καρακώστας, 1997· ∆ανούσης & Kαραβίτης, 1997).
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Γενικότερα, ο αστυνομικός δεν αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της κοινωνίας, αλλά συνιστά
ενεργό μέλος της, καθώς επηρεάζει και επηρεάζεται από τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις. Αν
λοιπόν μία κοινωνία από αδιάφορη ή απαθής ως προς το περιβάλλον, ευαισθητοποιηθεί
περιβαλλοντικά και υιοθετήσει μία πιο ενεργό στάση στην προστασία του, τότε συνακόλουθα και ο
αστυνομικός θα είναι πιο ευαισθητοποιημένος ως προς τα περιβαλλοντικά προβλήματα, οπότε και
η προσφορά του θα είναι πιο αποτελεσματική (Καρακώστας, 1997).
2. Μέθοδος της έρευνας
Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις στάσεις των αστυνομικών σχετικά με το ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει η αστυνομία στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Έχει ως στόχο να διερευνήσει
γενικότερα τις στάσεις τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα τη συμμετοχή
τους σε περιβαλλοντικές δράσεις και το ενδεχόμενο ίδρυσης αστυνομίας του περιβάλλοντος.
Η έρευνα ήταν επιτόπια και ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η πόλη της Ρόδου.
Πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2016 και ως εργαλείο συλλογής
δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο δομήθηκε αποκλειστικά με κλειστές ερωτήσεις
για την καταγραφή των στάσεων (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Το ερωτηματολόγιο
μοιράστηκε στο σύνολο των υπηρετούντων αστυνομικών. Εξασφαλίστηκε η πλήρης ανωνυμία των
συμμετεχόντων, η προκαταβολική ενημέρωσή τους για τους σκοπούς και τον προαιρετικό
χαρακτήρα της έρευνας και η τήρηση του κώδικα ερευνητικής δεοντολογίας. Η διαδικασία
συμπλήρωσής του διήρκεσε 22 εργάσιμες ημέρες. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 137
αστυνομικοί, 119 άνδρες και 18 γυναίκες, που υπηρετούσαν στην πόλη της Ρόδου.
Η διαδικασία της επεξεργασίας των δεδομένων της έρευνας έγινε σταδιακά. Αρχικά,
συγκεντρώθηκαν ερωτηματολόγια και καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις σε ένα φύλο excel. Στη
συνέχεια, τα δεδομένα εισήχθησαν σε περιβάλλον του λογισμικού SPSS, όπου έγινε η κατάλληλη
προετοιμασία. Αξιοποιήθηκε περιγραφική στατιστική για τη σύγκριση των μέσων τιμών και Μ.Ο.
Επίσης, αξιοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση που επέτρεψε να αναδειχθεί ποιες μεταβλητές σε ένα
σύνολο δεδομένων είναι περισσότερο συναφείς μεταξύ τους και πώς συσχετίζονται. Επιπρόσθετα,
αξιοποιήθηκε το t test για τη σύγκριση των μέσων τιμών ανάλογα με τις δημογραφικές
παραμέτρους του ερωτηματολογίου δύο τιμών και το anova test για τη σύγκριση των μέσων τιμών
ανάλογα με τις δημογραφικές παραμέτρους του ερωτηματολογίου περισσότερων των δύο τιμών.
Τέλος, αξιοποιήθηκε και το τεστ της γραμμικής παλινδρόμησης για τον έλεγχο προσαρμογής των
δεδομένων σε προτεινόμενο μοντέλο. Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα
παρουσιαστούν μόνο δεδομένα συχνοτήτων και ποσοστών σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής.
3. Αποτελέσματα
Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε είναι ευρύτερη, όμως στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας
παρουσιάζουμε μόνο δύο από τους ερευνητικούς άξονες, ο πρώτος εστιάζει στις περιβαλλοντικές
στάσεις των αστυνομικών για το ρόλο της πολιτείας και ο δεύτερος για το ρόλο του αστυνομικού.
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα γίνει μόνο περιγραφικά και με τη σειρά που είχαν τα
συγκεκριμένα ερωτήματα στο ερωτηματολόγιο της έρευνας.
Πίνακας 1: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού δείγματος των αστυνομικών στην ερώτηση σχετικά με
την επιβολή αυστηρότερων νόμων από το κράτος για την προστασία του περιβάλλοντος
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Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων των αστυνομικών
στην ερώτηση σχετικά με την επιβολή αυστηρότερων νόμων από το κράτος για την προστασία του
περιβάλλοντος. Από τα δεδομένα του πίνακα προκύπτει ότι η πλειονότητα των αστυνομικών 111 (ή
σε ποσοστό 81,1%) συμφωνεί, 10 αστυνομικοί δηλώνουν ότι διαφωνούν (ή σε ποσοστό 7,3%), 12
αστυνομικοί ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν (ή σε ποσοστό 8,7%), ενώ 4 αστυνομικοί (ή σε
ποσοστό 2,9%), δεν απάντησαν.
Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού δείγματος των αστυνομικών στην ερώτηση
σχετικά με προστασία του περιβάλλοντος, αν θα πρέπει να αποτελεί βασική μέριμνα του κράτους
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Από τα δεδομένα του πίνακα 2 προκύπτει ότι η πλειονότητα των αστυνομικών 114 (ή σε
ποσοστό 83,2%) συμφωνεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να αποτελεί βασική
μέριμνα του κράτους, 3 αστυνομικοί δηλώνουν ότι διαφωνούν (ή σε ποσοστό 2,2%), 12
αστυνομικοί ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν (ή σε ποσοστό 8,7%), ενώ 8 αστυνομικοί (ή σε
ποσοστό 5,9%), δεν απάντησαν.
Πίνακας 3: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού δείγματος των αστυνομικών στην ερώτηση
σχετικά με προστασία του περιβάλλοντος, αν θα πρέπει το κράτος να δαπανήσει περισσότερα κονδύλια
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Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού
δείγματος στην ερώτηση για την προστασία του περιβάλλοντος, αν θα πρέπει το κράτος να
δαπανήσει περισσότερα κονδύλια. Από τα δεδομένα του πίνακα προκύπτει ότι η πλειονότητα των
αστυνομικών 98 (ή σε ποσοστό 71,5%) συμφωνεί, 7 αστυνομικοί δηλώνουν ότι διαφωνούν (ή σε
ποσοστό 5,1%), 25 αστυνομικοί ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν (ή σε ποσοστό 18,3%), ενώ 7
αστυνομικοί (ή σε ποσοστό 5,1%), δεν απάντησαν.
Πίνακας 4: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού δείγματος των αστυνομικών στην ερώτηση
σχετικά με προστασία του περιβάλλοντος, αν θα πρέπει το κράτος να δώσει έμφαση στη λήψη προληπτικών μέτρων
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Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα 4, η πλειονότητα των αστυνομικών 121 (ή σε
ποσοστό 88,2%) δηλώνει ότι συμφωνεί πως για την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει το
κράτος να δώσει έμφαση στη λήψη προληπτικών μέτρων, 2 αστυνομικοί διαφωνούν (ή σε ποσοστό

96

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

1,5%), 6 αστυνομικοί ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν (ή σε ποσοστό 4,4%), ενώ 8 αστυνομικοί
(ή σε ποσοστό 5,9%), δεν απάντησαν.
Πίνακας 5: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού δείγματος των αστυνομικών στην ερώτηση
σχετικά με τον ρόλο της αστυνομίας στην προστασία του περιβάλλοντος
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Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού
δείγματος στην ερώτηση σχετικά με τον ρόλο της αστυνομίας στην προστασία του περιβάλλοντος.
Από τα δεδομένα του πίνακα προκύπτει ότι οι περισσότεροι αστυνομικοί 58 (ή σε ποσοστό 42,4%)
διαφωνούν, 44 αστυνομικοί δηλώνουν ότι συμφωνούν (ή σε ποσοστό 32,1%), 28 αστυνομικοί ούτε
συμφωνούν ούτε διαφωνούν (ή σε ποσοστό 20,4%), ενώ 7 αστυνομικοί (ή σε ποσοστό 5,1%), δεν
απάντησαν.
Πίνακας 6: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού δείγματος των αστυνομικών στην ερώτηση
σχετικά με την υποχρεωτική επιμόρφωση των αστυνομικών σε περιβαλλοντικά ζητήματα

Διαφωνώ

Συμφωνώ

Ούτε
συμφωνώ
ούτε
διαφωνώ

f

%

f

%

f

%

Ν

%

13

9,5

81

59,2

38

27,7

5

3,6

Δεν
απάντησαν

Από τα δεδομένα του πίνακα 6 προκύπτει ότι η πλειονότητα των αστυνομικών 81 (ή σε
ποσοστό 59,2%) συμφωνεί με την υποχρεωτική επιμόρφωση των αστυνομικών σε περιβαλλοντικά
ζητήματα, 13 αστυνομικοί δηλώνουν ότι διαφωνούν (ή σε ποσοστό 9,5%), 38 αστυνομικοί ούτε
συμφωνούν ούτε διαφωνούν (ή σε ποσοστό 27,7%), ενώ 5 αστυνομικοί (ή σε ποσοστό 3,6%), δεν
απάντησαν.
Πίνακας 7: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού δείγματος των αστυνομικών στην ερώτηση
σχετικά με την οργάνωση, από την αστυνομία, επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους πολίτες με θέμα την προστασία του
περιβάλλοντος
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Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του δείγματος στην
ερώτηση σχετικά με την οργάνωση, από την αστυνομία, επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους
πολίτες με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος. Από τα δεδομένα του πίνακα προκύπτει ότι οι
51 αστυνομικοί (ή σε ποσοστό 37,2%) δηλώνουν ότι συμφωνούν, 49 αστυνομικοί (ή σε ποσοστό
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35,8%) διαφωνούν, 28 αστυνομικοί ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν (ή σε ποσοστό 20,4%), ενώ 9
αστυνομικοί (ή σε ποσοστό 6,6%), δεν απάντησαν.
Πίνακας 8: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού δείγματος των αστυνομικών στην ερώτηση
σχετικά με την παρουσία της αστυνομίας σε εθελοντικές δράσεις που στόχο έχουν τη φροντίδα του περιβάλλοντος
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Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα 8 η πλειονότητα των αστυνομικών 92 (ή σε
ποσοστό 67,1%) συμφωνεί με την παρουσία της αστυνομίας σε εθελοντικές δράσεις που ως στόχο
έχουν τη φροντίδα του περιβάλλοντος, 24 αστυνομικοί δηλώνουν ότι διαφωνούν (ή σε ποσοστό
17,5%), 11 αστυνομικοί ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν (ή σε ποσοστό 8,1%), ενώ 10
αστυνομικοί (ή σε ποσοστό 7,3%), δεν απάντησαν.
Πίνακας 9: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού δείγματος των αστυνομικών στην ερώτηση
σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας στη Ρόδο αστυνομίας περιβάλλοντος
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Στον πίνακα 9 παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού
δείγματος των αστυνομικών στην ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας στη Ρόδο
αστυνομίας περιβάλλοντος. Από τα δεδομένα του πίνακα προκύπτει ότι η πλειονότητα των
αστυνομικών 63 (ή σε ποσοστό 46,0%) συμφωνεί, 28 αστυνομικοί δηλώνουν ότι διαφωνούν (ή σε
ποσοστό 20,4%), 39 ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν (ή σε ποσοστό 28,5%), ενώ 7 αστυνομικοί
(ή σε ποσοστό 5,1%), δεν απάντησαν.
Πίνακας 10: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού δείγματος των αστυνομικών στην ερώτηση
σχετικά με το ενδεχόμενο υπηρέτησής τους σε τμήμα αστυνομίας του περιβάλλοντος
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Από τα δεδομένα του πίνακα προκύπτει ότι μόνο το ένα τρίτο του δείγματος των
αστυνομικών συμφωνεί με το ενδεχόμενο υπηρέτησής του σε τμήμα αστυνομίας του
περιβάλλοντος, ήτοι 46 αστυνομικοί (ή σε ποσοστό 33,6%), 47 διαφωνούν (ή σε ποσοστό 34,3%),
35 αστυνομικοί δηλώνουν ότι ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν (ή σε ποσοστό 25,5%), ενώ 9
αστυνομικοί (ή σε ποσοστό 6,6%), δεν απάντησαν.
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Γράφημα 1: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού δείγματος των αστυνομικών στις ερωτήσεις σε
απόλυτο αριθμό απαντώντων, σχετικά με το ρόλο της πολιτείας.
Θα ήθελα να δω πιο αυστηρές
κυρώσεις για όσους
διαπράττουν αδικήματα που
αφορούν το περιβάλλον]

140
120

Το κράτος πρέπει να
νομοθετήσει πιο αυστηρή
νομοθεσία για την προστασία
του περιβάλλοντος]

100
80

Η προστασία του περιβάλλοντος
πρέπει να αποτελεί βασική
μέριμνα του κράτους]

60
40

Το κράτος πρέπει να δαπανήσει
περισσότερα κονδύλια για την
προστασία του περιβάλλοντος]

20
0
Διαφωνώ

Συμφωνώ

ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

Το κράτος πρέπει να δώσει
έμφαση στη λήψη προληπτικών
μέτρων για την προστασία του
περιβάλλοντος]

Γράφημα 2: Κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του ερευνητικού δείγματος των αστυνομικών στις ερωτήσεις σε
απόλυτο αριθμό απαντώντων, σχετικά με το ρόλο του αστυνομικού.
Η αστυνομία πρέπει να αναλάβει πιο
ενεργό ρόλο για την προστασία του
περιβάλλοντος

100
90

Οι αστυνομικοί πρέπει να επιμορφώνονται
υποχρεωτικά για τα περιβαλλοντικά
ζητήματα]

80
70

Η αστυνομία πρέπει να οργανώνει
επιμορφωτικά σεμινάρια για τους πολίτες
με θέμα την προστασία του
περιβάλλοντος]
Η αστυνομία πρέπει να δίνει το παρόν σε
εθελοντικές δράσεις που στόχο έχουν τη
φροντίδα του περιβάλλοντος]

60
50
40

Θα ήθελα να δω να δημιουργείται στη
Ρόδο αστυνομία περιβάλλοντος]

30
20

Θα ήθελα να υπηρετήσω σε τμήμα
αστυνομίας του περιβάλλοντος]

10
0
Διαφωνώ

Συμφωνώ

ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ

Θα ήθελα να συσταθεί αστυνομία της
φύσης για όλες τις περιοχές αυξημένου
φυσικού κάλλους]

Στα γραφήματα 1 και 2 παρουσιάζεται η κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων του
ερευνητικού δείγματος στις ερωτήσεις, σε απόλυτο αριθμό απαντώντων, σχετικά με τις στάσεις
τους για τον ρόλο της πολιτείας και τον ρόλο του αστυνομικού. Όπως φαίνεται παραστατικά, στα
θέματα που αφορούν στον ρόλο της πολιτείας οι στάσεις τους συγκλίνουν, ενώ αντίθετα στο ρόλο
της αστυνομίας παρατηρούνται έντονες διαφοροποιήσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν
αφετηρία για γόνιμο προβληματισμό.
4. Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η διερεύνηση των στάσεων των αστυνομικών σχετικά με το ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει η αστυνομία στα περιβαλλοντικά προβλήματα, παρουσιάζει επιστημονικό
ενδιαφέρον, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επεμβαίνει με σκοπό την πρόληψη ή
κατά τη διάρκεια τέλεσης αξιόποινων εγκληματικών πράξεων, σε συνεργασία με άλλους
συναρμόδιους φορείς.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η μεγάλη πλειονότητα του ερευνητικού
δείγματος θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα
του κράτους και γι’ αυτό θα πρέπει άμεσα να διατεθούν χρήματα για το σκοπό αυτό. Επισημαίνει
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την αναγκαιότητα άμεσης λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά
και κατασταλτικών, όπως η αυστηροποίηση της νομοθεσίας και των ποινικών κυρώσεων. Επίσης, η
πλειονότητα φαίνεται να έχει θετική στάση σχετικά με την ίδρυση αστυνομίας περιβάλλοντος και
την επιμόρφωση των αστυνομικών σε θέματα περιβαλλοντικά και ότι πρέπει να συμμετέχουν
ενεργά σε εθελοντικές δράσεις που ως στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος.
Ωστόσο, το ερευνητικό δείγμα παρουσιάζεται διχασμένο στο ενδεχόμενο η αστυνομία να
αναλάβει πιο ενεργό ρόλο για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως και στην οργάνωση από την
αστυνομία επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους πολίτες με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος,
αλλά και στο αν θα ήθελαν να υπηρετήσουν οι ίδιοι σε τμήμα αστυνομίας του περιβάλλοντος.
Τα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας δεν μπορούν να γενικευτούν, καθώς αποτελούν
μελέτη περίπτωσης, αφού αναφέρονται μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ωστόσο παρουσιάζουν
ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, οπότε μπορούν να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν αφετηρία
για γόνιμο προβληματισμό και ευρύτερη έρευνα.
Η πρότασή μας είναι τα περιβαλλοντικά ζητήματα να τεθούν υψηλά στην κλίμακα ιεραρχίας,
ώστε να αποκτήσουν θέση προτεραιότητας και να αξιοποιηθούν συστηματικά οι υπάρχοντες φορείς
για την επίλυσή τους. Ο ρόλος της αστυνομίας μπορεί να αναβαθμιστεί, ώστε να συμβάλλει
καθοριστικά και να δώσει με υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και αξιοπιστία, αρωγή στη βελτίωση
των περιβαλλοντικών συνθηκών. Άλλωστε, η προστασία του πολίτη και των δικαιωμάτων του είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.
Βέβαια, η ανάληψη περισσότερων καθηκόντων από την αστυνομία -όπως ο υπό συζήτηση
περιβαλλοντικός ρόλος της αστυνομίας- προϋποθέτει περαιτέρω προσλήψεις, αφού η αστυνομία
είναι ήδη υπο-στελεχωμένη. Ωστόσο, πέραν του μισθολογικού κόστους για την ίδρυση και
λειτουργία ενός περιβαλλοντικού τμήματος αστυνομίας στη Ρόδο, προϋπόθεση είναι η παροχή
εκπαίδευσης για τον εμπλουτισμό γνώσεων και την καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων
στους υπηρετούντες αστυνομικούς.
Εδώ ακριβώς είναι που αναδεικνύεται ο ρόλος της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την
Αειφορία, καθώς μπορεί να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη των γνώσεων, στη διαμόρφωση
φιλοπεριβαλλοντικής νοοτροπίας αλλά και στην καλλιέργεια του αξιακού κώδικα όλης της
κοινωνίας και συνεπώς και των αστυνομικών. Στο πλαίσιο αυτό, για τη δημιουργία περιβαλλοντικά
εγγραμματισμένων αστυνομικών, προτείνεται στις Σχολές της Αστυνομίας να εισαχθούν μαθήματα
για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των
κατηγοριών και βαθμών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που θα τους
ευαισθητοποιήσουν περιβαλλοντικά, θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, θα καλλιεργήσουν τις
φιλοπεριβαλλοντικές τους αξίες - στάσεις και θα τους αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες.
Τέλος, η ίδια η Αστυνομία θα μπορούσε να αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες και να
αναπτύξει φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, ώστε να γίνει περιβαλλοντικά πιο φιλική, όπως για
παράδειγμα χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά στις υπηρεσίες της, επιλέγοντας υπηρεσιακά
αυτοκίνητα τα οποία να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον ή δημιουργώντας σταθμούς
συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών κ.ά.
Οπωσδήποτε η περιβαλλοντική προστασία αποτελεί χρέος όλων των ανθρώπων και δικαίωμα
αναφαίρετο για κάθε πολίτη. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να δίνουμε έμφαση στη λήψη
κατασταλτικών μέτρων, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη, οπότε ο ρόλος της
εκπαίδευσης σε όλες της τις μορφές –τυπικής, μη τυπικής και άτυπης- αναδεικνύεται θεμελιώδης.
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Περίληψη
Η εργασία αυτή παρουσιάζει διδακτική πρόταση, που εφαρμόστηκε στα πλαίσια
προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε μαθητές Β΄ Λυκείου. Στόχος του προγράμματος
ήταν οι συμμετέχοντες να προσεγγίσουν, μέσω διερευνητικής μεθόδου, θέματα που σχετίζονται με
την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα να προσδιορίσουν τους ρύπους που αποτελούν
παράγοντες
μόλυνσης
του
νερού
και
απειλούν
την
υδρόβια
ζωή.
Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε καλλιέργεια πρωτόζωων μαστιγοφόρων και βλεφαριδοφόρων
στο σχολικό εργαστήριο. Στη συνέχεια, μελετήθηκε η επίδραση πιθανών ρυπογόνων ουσιών
(λίπασμα, χλώριο, οικιακό λάδι και απορρυπαντικό) στους οργανισμούς που είχαν αναπτυχθεί.
Τέλος οι μαθητές κατέγραψαν χρονικά τη μεταβολή του πληθυσμού των πρωτόζωων σε συνάρτηση
με τον όγκο των προστιθέμενων ουσιών, πραγματοποίησαν βιβλιογραφική έρευνα και αξιολόγησαν
τα δεδομένα τους. Μέσω πειραματισμού και διερεύνησης οι εκπαιδευόμενοι έφτασαν στο
συμπέρασμά ότι οι παραπάνω ουσίες διατάραξαν την ισορροπία του πληθυσμού των πρωτόζωων
οπότε γενικεύοντας μπόρεσαν να αναγνωρίσουν ότι έχουν αντίκτυπο και στους υπόλοιπους
υδρόβιους οργανισμούς.
Λέξεις κλειδιά: Υδάτινο οικοσύστημα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, ρυπαντές.
1. Εισαγωγή
Μείζον ζήτημα της σύγχρονης εποχής είναι η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των
μαθητών, των αυριανών δηλαδή πολιτών, σε θέματα που συνδέονται με την προστασία του
περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι αναγκαία η ενεργή συμμετοχή των παιδιών
σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Όταν οι δράσεις ακολουθούν την αρχή της διερευνητικής
-ανακαλυπτικής προσέγγισης το παιδαγωγικό κέρδος είναι διπλό, καθώς οι μαθητές αποκτούν
βαθιά γνώση σε επίπεδο λειτουργικής κατανόησης (Ματσαγγούρας, 2001) για τα θέματα που
μελετούν, ενώ ταυτόχρονα με την συστηματική εμπλοκή τους σε τέτοιες διαδικασίες αναπτύσσουν
στάσεις και γνωστικο-μεθοδολογικές ικανότητες διερεύνησης θεμάτων και διαχείρισης αβέβαιων
και συγκρουσιακών καταστάσεων (Joyce et al., 2008).
Η προσέγγιση επομένως των περιβαλλοντικών θεμάτων μέσω της ανακαλυπτικής διαδικασίας
αποδίδει τα αναμενόμενα αρκεί η διδασκαλία να είναι συστηματικά οργανωμένη και
προγραμματισμένη. Οπότε το πρώτο ζητούμενο αποτελεί ο προσδιορισμός του θέματος προς
έρευνα. Στην παρούσα μελέτη το αντικείμενο ήταν το πολυτιμότερο αγαθό του πλανήτη μας, «το
νερό». Το νερό από την αρχαιότητα ακόμα αποτελούσε σύμβολο και πηγή ζωής, ήταν άμεσα
συνδεδεμένο με τον πολιτισμό και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς αφού οι περισσότεροι
πολιτισμοί γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν γύρω από αυτό.
Επιπλέον στόχος της μελέτης αυτής, αποτέλεσε η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην
εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων. Η ερευνητική εργαστηριακή άσκηση αποτελεί την πιο
προχωρημένη, πιο ουσιαστική και πιο δημιουργική μορφή εργαστηριακής άσκησης με μεγαλύτερο
βαθμό αυτενέργειας και συμμετοχής των μαθητών ,όχι μόνο στην εκπόνηση αλλά και το σχεδιασμό
(Μαυρόπουλος,1997). Η εκπόνηση της έρευνας μέσω του πειραματισμού οδηγεί στην ανάπτυξη
των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών, στην εκπαίδευσή τους στην οργάνωση και
πραγματοποίηση πειραμάτων, στην αξιολόγηση των πειραματικών δεδομένων, στην βιβλιογραφική
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αναζήτηση, στην καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους και τέλος στην ικανότητα
γενίκευσης και προέκτασης της γνώσης.
Μια ακόμα επιδίωξη της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η κατανόηση από τους συμμετέχοντες
της "Χημικής γλώσσας" και του διεθνούς χαρακτήρα της, η σχέση της με τις άλλες επιστήμες
(κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές), η ανοδική, εξελικτική πορεία και πρόοδος της χημικής
γνώσης, ως προϊόν της συνεργασίας επιστημόνων, οι πρακτικές εφαρμογές και η μεγάλη
χρησιμότητα της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.
Τέλος στόχος ήταν οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η επιστήµη είναι ανεξάρτητη. Οι
ανθρώπινες αποφάσεις και δραστηριότητες είναι υπεύθυνες τόσο για τα ευεργετήματα όσο και τους
κινδύνους που συνδέονται µε τη Χηµεία. Να κατανοήσουν ότι ο άνθρωπος είναι ο ρυθμιστής της
ισορροπίας των τριών βασικών παραγόντων της ποιότητας ζωής Υγεία-Περιβάλλον-Τροφή
(Πούλος, 2016). Επίσης να κατανοήσουν τις αρνητικές συνέπειες και τα προβλήματα που
προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση χημικών ουσιών καθώς και την αναγκαιότητα της χρήσης των
επιτευγμάτων της Χημείας για την ουσιαστική και αληθινή βελτίωση των όρων διαβίωσης των
ανθρώπων
2. Κυρίως μέρος
2.1 Μέθοδος της έρευνας
Στην εποχή μας οι υδάτινοι πόροι εκτιμώνται επαρκείς, το πρόβλημα που παρουσιάζεται δεν
συνδέεται με την ποσότητα, αλλά με την ποιότητα του νερού. Στη συγκεκριμένη διδακτική
πρόταση οι μαθητές μελέτησαν το θέμα της ποιότητας του νερού. Δείκτης ποιότητας του νερού σε
επίσημες αναλύσεις αποτελεί ο βιολογικός δείκτης που στηρίζεται στον προσδιορισμό της
καθαρότητας του νερού με βάση τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό (Λαζαρίδου, 2014) .Αυτό
αποτέλεσε την έμπνευση για δημιουργία υδρόβιων οργανισμών στο σχολικό εργαστήριο ώστε να
χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα. Οι οργανισμοί που αναπτύχθηκαν από τους μαθητές ήταν
πρωτόζωα. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες μελέτησαν την μεταβολή του πληθυσμού των
οργανισμών αυτών μετά από επίδραση ρυπογόνων ουσιών λαμβάνοντας ως παραμέτρους την
ποσότητα των προστιθέμενων ουσιών και τον χρόνο δράσης τους.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα στάδια της εργασίας ήταν η καθοδηγούμενη
διερεύνηση. Το έργο βασίστηκε σε εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο περιλάμβανε δραστηριότητες
ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας, διδασκαλίας, εμπέδωσης, μεταγνωστικές
δραστηριότητες και δραστηριότητες αξιολόγησης μαθητή.
Η διδακτική στρατηγική που εφαρμόστηκε ήταν κυρίως πειραματισμού και διερεύνησης η
οποία βασίστηκε στην κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση, στις ομαδικές δραστηριότητες και στη
συνεργασία καθώς δημιουργήθηκαν ομάδες ηλεκτρονικής συζήτησης (μικρές ομάδες και ομάδες
ολόκληρης τάξης). Κατά περίπτωση εφαρμόστηκε η μέθοδος της νοητικής θύελλας, της
δημιουργίας ομάδων έρευνας, της καθοδηγούμενης ανταλλαγής απόψεων και της στρογγυλής
τράπεζας. Τέλος σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε και ανεξάρτητη ατομική έρευνα των μαθητών
(Κόμης κ.α., 2015).
Στο πρώτο στάδιο για την διαμόρφωση κατάλληλης αφόρμησης έγινε χρήση εποπτικού
υλικού με πρώτιστους οργανισμούς (Βερτσέτης, 1997). Οι μαθητές κλήθηκαν να καταγράψουν τις
μορφολογικές διαφορές των οργανισμών αυτών εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά. Στη συνέχεια
ανέλαβαν βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τις κατηγορίες πρώτιστων και συγκεκριμένα ως προς
τον τρόπο κίνησης τους, τα χαρακτηριστικά τους, τον οικολογικό τους ρόλο και την επίδραση των
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στον κύκλο ζωής τους. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας οι
εργασίες παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια και αξιολογήθηκαν.
Σε επόμενη συνάντηση οι μαθητές κλήθηκαν να συλλέξουν χόρτα -φύλλα και λουλούδια από
τον κήπο του σχολείου. Τα χόρτα -φύλλα που συνέλλεξαν τα πρόσθεσαν σε δοχεία με απιονισμένο
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νερό οπότε δημιούργησαν μήτρα για την ανάπτυξη υδρόβιων οργανισμών. Ενώ σε άλλα δοχεία
τοποθέτησαν απιονισμένο νερό και λουλούδια και δημιούργησαν δεύτερη μήτρα.
Στη συνέχεια έγινε εκπαίδευση στην χρήση του μικροσκοπίου, στη δημιουργία δειγμάτων και
στην οπτική παρατήρηση τους αξιοποιώντας φύλλο εργασίας.
Σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ημερών οι εκπαιδευόμενοι παρατήρησαν δείγματα από τις
μήτρες στο μικροσκόπιο του σχολικού εργαστηρίου και διαπίστωσαν την παρουσία οργανισμών.
Εργάστηκαν με τα φύλλα εργασίας 1, 2 και 3 (Παράρτημα) και κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους.
Ακολούθως πραγματοποιήθηκε πλήθος πειραμάτων στα οποία τα πρωτόζωα αποτέλεσαν τον δείκτη
ύπαρξης ζωής στο νερό ενώ οι πιθανοί ρυπαντές που ελέχθησαν ήταν το χλώριο, το οικιακόμαγειρικό λάδι, το λίπασμα και τα απορρυπαντικά.
 Για να κατανοήσουν οι μαθητές την επίδραση χλωρίου σε πρωτόζωα πραγματοποίησαν
πειράματα που είχαν ως μεταβλητή τον χρόνο δράσης. Δημιούργησαν δύο δείγματα. Το
τυφλό δείγμα (που περιείχε απιονισμένο νερό με φύλλα) και το προς εξέταση δείγμα - που
περιείχε νερό βρύσης δηλαδή νερό με χλώριο και φύλλα. (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Νερό βρύσης με χόρτα

Στη συνέχεια παρατήρησαν στο μικροσκόπιο δείγματα από όλα τα δοχεία σε διάφορα
χρονικά διαστήματα. Κατέγραψαν τα πειραματικά δεδομένα και τα επεξεργάστηκαν οπότε
προέκυψαν οι πίνακες 1 και 2 .
Πίνακας 1: Στατιστική μελέτη για την ύπαρξη ζωντανών πρωτόζωων σε δοχείο με απιονισμένο νερό με χόρτα (τυφλό)

Διάλυμα 1,
150ml απιονισμένο νερό και
ξερά χόρτα (τυφλό)
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από τέσσερεις μέρες
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από εννιά μέρες
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από δεκαπέντε μέρες
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από είκοσι δύο μέρες

καθόλου

λίγα

πολλά

πάρα πολλά

√
√
√
√

Πίνακας 2: Στατιστική μελέτη για την ύπαρξη ζωντανών πρωτόζωων σε νερό με χλώριο

Διαλυμα 2,
150ml νερό βρύσης και
ξερά χόρτα (παρουσία
χλωρίου)
Μέσος όρος
μετρήσεων μετά από
τέσσερεις μέρες

καθόλου

λίγα

√
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Μέσος όρος
μετρήσεων μετά από
εννιά μέρες
Μέσος όρος
μετρήσεων μετά από
δεκαπέντε μέρες
Μέσος όρος
μετρήσεων μετά από
είκοσι δύο μέρες
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√
√
√

Για τη μελέτη της επίδρασης μαγειρικού λαδιού σε πρωτόζωα οι μαθητές πρόσθεσαν
διαφορετικές ποσότητες λαδιού σε τυφλό δείγμα και εργάστηκαν όμοια με τα προηγούμενα
πειράματα. Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3: Στατιστική μελέτη για την επίδραση μαγειρικών ελαίων σε πρωτόζωα

Διάλυμα 3,
40ml απιονισμένο νερό με
ζωντανά πρωτόζωα
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από τέσσερεις μέρες με 1ml
λάδι
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από τέσσερεις μέρες με 2ml
λάδι
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από οκτώ μέρες με 3ml λάδι
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από οκτώ μέρες με 5ml λάδι


καθόλου

λίγα

πολλά

πάρα πολλά

√
√
√
√

Για τη μελέτη της επίδρασης λιπάσματος σε πρωτόζωα έγινε προσθήκη διαφορετικής
ποσότητας λιπάσματος στο τυφλό δείγμα .Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.
Πίνακας 4: Στατιστική μελέτη για την επίδραση λιπάσματος σε πρωτόζωα

Διάλυμα 4,
40ml απιονισμένο νερό με
ζωντανά πρωτόζωα
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από τέσσερεις μέρες με 1ml
λίπασμα
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από τέσσερεις μέρες με 2ml
λίπασμα
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από οκτώ μέρες με 1ml
λίπασμα
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από οκτώ μέρες με 2ml

καθόλου

λίγα

√
√
√
√
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λίπασμα


Όμοια έγινε η μελέτη της επίδρασης απορρυπαντικού σε πρωτόζωα. Οι μαθητές πρόσθεσαν
διαφορετικές ποσότητες απορρυπαντικού στο τυφλό. Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.
Πίνακας 5: Στατιστική μελέτη για την επίδραση απορρυπαντικών σε πρωτόζωα

Διάλυμα 5,
40ml απιονισμένο νερό με
ζωντανά πρωτόζωα
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από τέσσερεις μέρες με 1ml
απορρυπαντικό
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από τέσσερεις μέρες με 2ml
απορρυπαντικό
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από οκτώ μέρες με 1ml
απορρυπαντικό
Μέσος όρος μετρήσεων μετά
από οκτώ μέρες με 2ml
απορρυπαντικό

καθόλου

λίγα

πολλά

πάρα πολλά

√
√
√
√

Όλα τα δεδομένα οι μαθητές τα αξιολόγησαν μέσω βιβλιογραφικής έρευνας.
2.2 Αποτελέσματα της έρευνας
Κατά την διεξαγωγή του έργου, υπήρξε ενεργοποίηση των νοητικών διεργασιών των
μαθητών, καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης και πολύπλευρη ανάπτυξή τους στα πλαίσια των
δικών τους δυνατοτήτων, σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντα, τις ουσιαστικές ανάγκες τους και τα
προβλήματα της κοινωνίας η οποία αλλάζει σε γρήγορους ρυθμούς. Ουσιαστικά οι μαθητές
κατεύθυναν δημιουργικά την σκέψη τους και αντιλήφθησαν πως να μαθαίνουν (Μαυρόπουλος,
1997).
Μέσα από το συγκεκριμένο έργο τα παιδιά έμαθαν να παρατηρούν, να διακρίνουν, να
ρωτούν, να συγκρίνουν, να κατατάσσουν, να ερευνούν, να ανακαλύπτουν, να ταξινομούν, να
οργανώνουν, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να εκφράζονται σωστά, να κάνουν διάλογο, να
κρίνουν και να αποφασίζουν, να προβλέπουν και να κάνουν υποθέσεις, να προβληματίζονται και να
ερμηνεύουν, να διατυπώνουν τις απόψεις τους και να τις αιτιολογούν, να αμφισβητούν- να
διαφωνούν και να αποδέχονται ή να απορρίπτουν τις γνώσεις.
Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι δημιούργησαν πλήθος δειγμάτων, εκτέλεσαν πολλές
επαναλήψεις των πειραμάτων -ώστε τα αποτελέσματα να είναι επαρκή - και πρότειναν νέους
πειραματισμούς σε κάθε στάδιο της έρευνας. Μέσω οπτικής παρατήρησης (στο μικροσκόπιο)
μπόρεσαν να διακρίνουν τις κατηγορίες των πρώτιστων οργανισμών. Κατέληξαν μετά από
παρατήρηση και έρευνα στο συμπέρασμα ότι στο νερό από το ανθοδοχείο υπήρχαν λίγα πρωτόζωα
τα οποία αναγνώρισαν ως μαστιγοφόρα ενώ στο απιονισμένο νερό που περιείχε χόρτα-φύλλα
παρατήρησαν πλήθος πρωτόζωων ανάμεσα στα οποία αναγνώρισαν ότι υπερτερούσε η κατηγορία
των βλεφαριδοφόρων (Κεχαγιάς, 2015).
Οι μαθητές μετά την καταγραφή, οργάνωση, ταξινόμηση και επεξεργασία των
αποτελεσμάτων της πειραματικής έρευνας εκπόνησαν εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα για την
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αξιολόγηση των δεδομένων. Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν σε κάποιες περιπτώσεις
επιβεβαίωσαν προηγούμενες γνώσεις και αντιλήψεις και άλλοτε τις αναίρεσαν.
Τα πειραματικά αποτελέσματα και η βιβλιογραφική έρευνα που ακολούθησε των πειραμάτων
στα οποία έγινε μελέτη της επίδρασης του χλωρίου σε υδρόβιους οργανισμούς επιβεβαίωσαν την
αρχική πεποίθηση των μαθητών για τον μηχανισμό δράσης του χλωρίου. Βιωματικά διαπίστωσαν
την πολύ πιο αργή ανάπτυξη των οργανισμών σε νερό με χλώριο από αυτήν σε απιονισμένο νερό
γεγονός που τους οδήγησε και στην κατανόηση του λόγου χλωρίωσης του πόσιμου νερού
(Σαββαΐδης, 2014).
Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι μπόρεσαν να ερμηνεύσουν, την μείωση του πληθυσμού των
οργανισμών μετά το πέρασμα πολλών ημερών. Κατανόησαν ότι τα πρωτόζωα είναι μέλη της
μικροπανίδας και της μειοπανίδας και έχουν ως τροφή τα μονοκύτταρα ή νηματοειδή φύκη, τα
βακτήρια και τους μικρομύκητες. Η τροφή αυτή με το πέρασμα των ημερών μειώθηκε, οπότε χωρίς
τροφή τα πρωτόζωα δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν (Μαυρίδου, 2007).
Ως προς την επίδραση του ελαιόλαδου στα πρωτόζωα οι μαθητές ήρθαν σε γνωστική
σύγκρουση καθώς περίμεναν μείωση του πληθυσμού τους. Τα αποτέλεσμα της έρευνας απέδειξαν
το αντίθετο δηλαδή ότι η ποσότητα των οργανισμών δεν μειώθηκε με την προσθήκη μικρής, αλλά
υπολογίσιμης ποσότητας μαγειρικού ελαιολάδου. Κατανόησαν τελικά ότι το λάδι αποτελεί ρυπαντή
του νερού καθώς αλλάζει την οικολογική ισορροπία όμως στα πειράματα που εκπόνησαν
αποτέλεσε τροφή για τους οργανισμούς. Με αυτόν τον τρόπο έφτασαν στο σημαντικό συμπέρασμα
ότι δεν υπάρχει μόνο μια απάντηση σε κάθε ερώτημα.
Στην περίπτωση της μελέτης των λιπασμάτων ήρθαν επίσης σε νοητική σύγκρουση καθώς
πίστευαν η ουσία αυτή θα αποτελούσε τροφή για τα πρωτόζωα. Τα πειραματικά αποτελέσματα
έδειξαν το αντίθετο. Οπότε οι μαθητές μετά από έρευνα έφτασαν στο συμπέρασμα ότι το λίπασμα
δρα αρνητικά στα μέλη της μικροπανίδας και της μειοπανίδας (Σινάνης, 2016).
Στα πειράματα στα οποία έλεγξαν τα απορρυπαντικά τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα
καθώς η παρουσία τους δεν ευνόησε την ύπαρξη οργανισμών. Οπότε οι μαθητές μετά από έρευνά
έφτασαν στο συμπέρασμα ότι τα απορρυπαντικά έχουν αρνητική επίδραση στην ύπαρξη
πρωτόζωων (Δασενάκης, 2015).
Όλα τα πειράματα που είχαν προηγηθεί οι εκπαιδευόμενοι τα επανέλαβαν και με δείγματα
από την δεύτερη μήτρα που περιείχε νερό από λουλούδια. Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές έκριναν ότι
τα πειραματικά δεδομένα δεν ήταν επαρκή, και συνειδητοποίησαν ότι κάποιες φορές είναι αδύνατο
να εξαχθεί ένα ακλόνητο συμπέρασμα (Arons, 1992)
Μέσω του πλήθους των εκπονούμενων πειραμάτων οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν εξοικείωση
με το εργαστήριο. Αυξήθηκε το ενδιαφέρον τους για το μάθημα της Χημείας και της Βιολογίας
καθώς αντιλήφθησαν στην πράξη την συμβολή των μαθημάτων αυτών στην κατανόηση του
κόσμου και στην αντιμετώπιση των μεγάλων ζητημάτων της ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο
(Ματσαγγγούρας, 2011). Από ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι
μαθητές μετά το πέρας του προγράμματος το 95% αυτών δήλωσε ότι απέκτησε γνώσεις σε σχέση
με τη Χημεία και τη Βιολογία καθώς και ότι έμαθε να οργανώνουν και να εκτελούν πειράματα
Επιπλέον η εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου στα περισσότερα στάδια του έργου
είχε ως αποτέλεσμα την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε ομαδικές δράσεις, την ουσιαστική
συνεργασία και αλληλεπίδραση, τόσο μεταξύ τους όσο και με τον εκπαιδευτικό, οπότε
δημιουργήθηκε ενωτικό περιβάλλον και τονώθηκε το καλό σχολικό κλίμα. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι το 75% των μαθητών θεώρησε ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα βοήθησε στον τομέα της
συνεργασίας ,της ομαδικότητας και στο σεβασμό της διαφορετικότητας.
Τέλος αξίζει να τονιστεί ότι χάρη στην συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι μαθητές
απέκτησαν οικολογική συνείδηση. Κατανόησαν την αξία του νερού και συνειδητοποίησαν τη
σπουδαιότητα αυτού του φυσικού πόρου, συνδυάζοντας τα δεδομένα τους με αυτά των
βιβλιογραφικών αναφορών. Ενημερώθηκαν για τους ρυπογόνους παράγοντες του νερού και για
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τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να δράσουν ως ενεργοί πολίτες ώστε να προστατεύσουν το
πολύτιμο αυτό αγαθό.
3. Συμπεράσματα
Η εργασία αυτή παρουσιάζει διδακτική πρόταση, που εφαρμόστηκε στα πλαίσια
προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε μαθητές Β' Λυκείου. Οι μαθητές προσέγγισαν,
θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα προσδιόρισαν τους
ρύπους που αποτελούν παράγοντες μόλυνσης του νερού και απειλούν την υδρόβια ζωή. Κατά τη
διάρκεια της έρευνας οι εκπαιδευόμενοι καλλιέργησαν και μελέτησαν στο σχολικό εργαστήριο
πρωτόζωα τα οποία χρησιμοποίησαν ως δείκτη για την ύπαρξη ζωής στο νερό. Ακολούθως,
πραγματοποίησαν πειραματική μελέτη της επικινδυνότητας κάποιων ουσιών (χλώριου, οικιακού
λαδιού, λιπάσματος και απορρυπαντικών) στο υδάτινο οικοσύστημα. Μελέτησαν την επίδραση των
παραπάνω ουσιών στα πρωτόζωα -που είχαν αναπτύξει -και καταγρέψαν τις αλλαγές στον
πληθυσμό τους με μετρήσεις κλίμακας. Για κάθε πιθανό ρυπαντή εξέτασαν την επίδρασή του στον
πληθυσμό των πρώτιστων σε σχέση με την ποσότητα, και σε σχέση με το χρόνο δράσης.
Ακολούθησε βιβλιογραφική έρευνα, εκτίμηση των πειραματικών αποτελεσμάτων και παρουσιάσή
τους στην ολομέλεια.
Το έργο αυτό βοήθησε στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Οι εκπαιδευόμενοι
ξεκίνησαν από μικρές έρευνες και έφτασαν στο σημείο να κάνουν υποθέσεις, και να τις ελέγχουν
πειραματικά ή με βάση τις υπάρχουσες θεωρίες. Επιπλέον μπόρεσαν να διακρίνουν μεταξύ της
παρατήρησης και της εξαγωγής συμπεράσματος, δηλαδή μεταξύ βεβαιωμένων γεγονότων και του
συμπεράσματος που προκύπτει από αυτά. Ακόμα εκπαιδεύτηκαν στο να επιλέγουν και να
χρησιμοποιούν αξιόπιστες πηγές για την στήριξη της ορθότητας ή για την απόρριψη μιας άποψης.
Έμαθαν να χειρίζονται πληροφορίες (με μαθηματική μορφή, γραφικές παραστάσεις κ.α.), να
εκτιμούν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να συνθέτουν επιστημονικές πληροφορίες. Φτάνοντας
πολλές φορές σε γνωστική σύγκρουση κατάφεραν τελικά να διακρίνουν τα επιστημονικά δεδομένα
από τις προσωπικές απόψεις ή γνώμες και να επιχειρούν γενικεύσεις, όπου αυτό είναι δυνατό.
Επιπλέον, μέσω της εργαστηριακής δουλειάς οι εκπαιδευόμενοι οικοδόμησαν έννοιες από τις
φυσικές επιστήμες, κατανόησαν τη φύση και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν αυτές, καθώς και τη
σχέση μεταξύ των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος
(Σολομωνίδου, 1999) .
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα λόγω της πρακτικής εξάσκηση στο εργαστήριο
παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και των κινητικών τους δεξιοτήτων. Απέκτησαν αυτοπεποίθηση,
δούλεψαν αυτενεργώντας, σχεδίασαν και διεξήγαγαν έρευνα, επίλυσαν προβλήματα και κάποιοι
από αυτούς κατάφεραν να αναπτύξουν αυτογνωσία ως προς τη μέθοδο σκέψης και συλλογισμού.
Ακόμα πολύ σημαντικό ήταν το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές ακόμα και αυτοί των θεωρητικών
επιστημών ξεπέρασαν τον αρχικό φόβο τους για τα μαθήματα των θετικών επιστημών.
Σε όλα τα στάδια του έργου οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά οπότε έμαθαν να
συνεργάζονται αρμονικά για την επίτευξη κοινών στόχων, ανέπτυξαν τις ικανότητες της ευελιξίας
και της προσαρμοστικότητας καθώς πολλές φορές χρειάστηκε να τροποποιήσουν τις πρακτικές της
εργασίας τους, καλλιέργησαν και διατήρησαν τη συνοχή στην ομάδα οπότε βελτίωσαν τις
κοινωνικές τους. δεξιότητες. (Παπαδάκης, 2005).
Τέλος κατανόησαν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν σαν συνέπεια τη ρύπανση των
υδάτων, που αποτελεί βασική αιτία υποβάθμισης της ποιότητας ζωής (Βούτσινος κ.α., 2013).
Συνειδητοποίησαν ,ότι είναι αναγκαία η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών ώστε να
υπάρξει σωστή διαχείριση του πολύτιμου αυτού αγαθού.
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5.Παράρτημα
5.1 Φύλλα Εργασίας
Φύλλο εργασίας 1
Τα πρωτόζωα είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. Οι οργανισμοί του βασιλείου
αυτού διαθέτουν δομές ή μηχανισμούς που βοηθούν στην κίνηση τους. Η αμοιβάδα δημιουργεί
κυτταροπλασματικές προεκβολές , τα ψευδοπόδια.
1. Τοποθετήστε στο κέντρο της αντικειμενοφόρου πλάκας μια σταγόνα νερό από τον πυθμένα
του δοχείου.
2. Τοποθετήστε την καλυπτρίδα με προσοχή, για να μη δημιουργηθούν φυσαλίδες.
3. Παρατηρήστε το σκεύασμα στο μικροσκόπιο με μικρή μεγέθυνση.
4. Με τη βοήθεια ποιων δομών κινούνται οι μικροοργανισμοί που παρατηρήσατε;
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A. Να σχεδιάσετε το πιο χαρακτηριστικό μονοκύτταρο οργανισμό που παρατηρήσατε.
1-5 έτη
 6-10 έτη
 11-15 έτη
 16 και άνω

Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλμιου:……..
Μεγεθυντική ικανότητα αντικειμενικού:…….
Τελική μεγέθυνση παρασκευάσματος:……..
B. Με τη βοήθεια ποιών δομών ή μηχανισμών κινούνται οι οργανισμοί που παρατηρήσατε;
Γ. Να συσχετίσετε τους μικροοργανισμούς που βλέπετε στις διαφάνειες με αυτούς που
παρατηρήσατε στο μικροσκόπιο.
Φύλλο εργασίας 2
Παρατήρηση ύπαρξης ζωής (πρωτόζωα) που έχουν αναπτυχθεί σε δοχείο με απιονισμένο
νερό στο οποίο έχουν τοποθετηθεί χόρτα .

1. Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα δείγμα από το αρχικό διάλυμα. Καλύψτε με την
καλυπτρίδα. Μετρήστε και καταγράψτε την ύπαρξη ζωής. Συμπληρώστε τα τον πίνακα.
Επαναλάβετε άλλες τρεις φορές την διαδικασία.
2. Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα δείγμα από το διάλυμα 1. Καλύψτε με την
καλυπτρίδα. Μετρήστε και καταγράψτε την ύπαρξη ζωής. Συμπληρώστε τον πίνακα.
Επαναλάβετε άλλες τρεις φορές την διαδικασία.
3. Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα δείγμα από το διάλυμα 2. Καλύψτε με την
καλυπτρίδα. Μετρήστε και καταγράψτε την ύπαρξη ζωής. Συμπληρώστε τον πίνακα.
Επαναλάβετε άλλες τρεις φορές την διαδικασία.
4. Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα δείγμα από το διάλυμα 3. Καλύψτε με την
καλυπτρίδα . Μετρήστε και καταγράψτε την ύπαρξη ζωής. Συμπληρώστε τον πίνακα.
Επαναλάβετε άλλες τρεις φορές την διαδικασία.
5. Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα δείγμα από το διάλυμα 4. Καλύψτε με την
καλυπτρίδα. Μετρήστε και καταγράψτε την ύπαρξη ζωής. Συμπληρώστε τον πίνακα.
Επαναλάβετε άλλες τρεις φορές την διαδικασία.
6. Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα δείγμα από το διάλυμα 5. Καλύψτε με την
καλυπτρίδα. Μετρήστε και καταγράψτε την ύπαρξη ζωής. Συμπληρώστε τον πίνακα.
Επαναλάβετε άλλες τρεις φορές την διαδικασία.
7. Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα δείγμα από το διάλυμα 6. Καλύψτε με την
καλυπτρίδα. Μετρήστε και καταγράψτε την ύπαρξη ζωής. Συμπληρώστε τον πίνακα.
8. Επαναλάβετε άλλες τρεις φορές την διαδικασία.

110

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις ενδείξεις: καθόλου, λίγα, πολλά, πάρα πολλά.
Αρχικό
Διάλυμα1 Διάλυμα2 Διάλυμα3 Διάλυμα4 Διάλυμα 5 Διάλυμα 6
διάλυμα
1η μέτρηση
2η μέτρηση
3η μέτρηση
4η μέτρηση

Ζωγραφίστε την μορφή των πρωτόζωων που είδατε σε κάθε πείραμα:
Αρχικό διάλυμα
Διάλυμα 1
Διάλυμα2
Διάλυμα 3

Διάλυμα 4

Διάλυμα 5

Διάλυμα 6

Φύλλο εργασίας 3
Παρατήρηση ύπαρξης ζωής (πρωτόζωα) που έχουν αναπτυχθεί σε δοχείο ανθοδοχείου.

1. Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα δείγμα από το αρχικό διάλυμα. Καλύψτε με την
καλυπτρίδα. Μετρήστε και καταγράψτε την ύπαρξη ζωής. Συμπληρώστε τα τον πίνακα.
Επαναλάβετε άλλες τρεις φορές την διαδικασία.
2. Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα δείγμα από το διάλυμα 1. Καλύψτε με την
καλυπτρίδα. Μετρήστε και καταγράψτε την ύπαρξη ζωής. Συμπληρώστε τον πίνακα.
Επαναλάβετε άλλες τρεις φορές την διαδικασία.
3. Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα δείγμα από το διάλυμα 2. Καλύψτε με την
καλυπτρίδα. Μετρήστε και καταγράψτε την ύπαρξη ζωής. Συμπληρώστε τον πίνακα.
Επαναλάβετε άλλες τρεις φορές την διαδικασία.
4. Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα δείγμα από το διάλυμα 3. Καλύψτε με την
καλυπτρίδα . Μετρήστε και καταγράψτε την ύπαρξη ζωής. Συμπληρώστε τον πίνακα.
Επαναλάβετε άλλες τρεις φορές την διαδικασία.
5. Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα δείγμα από το διάλυμα 4. Καλύψτε με την
καλυπτρίδα. Μετρήστε και καταγράψτε την ύπαρξη ζωής. Συμπληρώστε τον πίνακα.
Επαναλάβετε άλλες τρεις φορές την διαδικασία.
6. Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα δείγμα από το διάλυμα 5. Καλύψτε με την
καλυπτρίδα. Μετρήστε και καταγράψτε την ύπαρξη ζωής. Συμπληρώστε τον πίνακα.
Επαναλάβετε άλλες τρεις φορές την διαδικασία.
7. Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα δείγμα από το διάλυμα 6. Καλύψτε με την
καλυπτρίδα. Μετρήστε και καταγράψτε την ύπαρξη ζωής. Συμπληρώστε τον πίνακα.
Μετρήστε και καταγράψτε την ύπαρξη ζωής. Συμπληρώστε τον πίνακα. Επαναλάβετε άλλες
τρεις φορές την διαδικασία.
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Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις ενδείξεις: καθόλου, λίγα, πολλά, πάρα πολλά.
Αρχικό
Διάλυμα1 Διάλυμα2 Διάλυμα3 Διάλυμα4 Διάλυμα 5 Διάλυμα 6
διάλυμα
1η μέτρηση
2η μέτρηση
3η μέτρηση
4η μέτρηση

Ζωγραφίστε την μορφή των πρωτόζωων που είδατε σε κάθε πείραμα:
Αρχικό διάλυμα
Διάλυμα 1
Διάλυμα 2
Διάλυμα 3

Διάλυμα 4

Διάλυμα 5

Διάλυμα 6

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ
Σταυρινούδης Σταύρος
ststavrinoudis@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ 04.01 – Φυσικός
Med Σπουδές στην Εκπαίδευση
Περίληψη
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θεωρείται μέσο διαμόρφωσης ελεύθερων και υπεύθυνων
πολιτών με γνώσεις, ικανότητες, αξίες και συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να
αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα (Βασάλα, 2005). Με δεδομένο ότι οι
εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς, ο ρόλος της επιμόρφωσής
τους είναι καθοριστικός για τον εξοπλισμό τους με τις κατάλληλες για την ΠΕ γνώσεις και
ικανότητες. Σκοπός της παρούσας πιλοτικής εμπειρικής έρευνας είναι η καταγραφή των εμπειριών
που έχουν οι εκπαιδευτικοί από επιμορφωτικές δράσεις στην ΠΕ, η επίδραση που είχαν αυτές στην
αυτοαντίληψη τους σχετικά με τις ικανότητες τους και ακολούθως η διερεύνηση των
επιμορφωτικών τους αναγκών στην ΠΕ. Η διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων
υποστηρίχθηκε με την ανάπτυξη μιας ποσοτικής έρευνας σε ένα δείγμα 30 εκπαιδευτικών της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου που προέκυψε από πληθυσμό-στόχο 143 ατόμων που έχουν
υλοποιήσει πρόγραμμα ΠΕ με εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Οι επιμορφωτικές τους ανάγκες
επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα σχετικά με τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις τη μεθοδολογία το
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σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος ΠΕ μέσω κυρίως βιωματικών δράσεων.
Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό που δηλώνει ότι επιθυμεί το μικτό μοντέλο επιμόρφωσης ενώ
σαφής είναι η προτίμησή τους στα ΚΠΕ και στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ως φορείς
επιμόρφωσης.
Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιμόρφωση,
1. Εισαγωγή
1.1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση – Θεωρητικός προβληματισμός
Η ιδέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αναπτύχθηκε σταδιακά και καθιερώθηκε ως
παγκόσμια κίνηση μέσω μιας σειράς διεθνών διασκέψεων τη δεκαετία του ’70. Η ΠΕ δε
σχεδιάστηκε και δεν επιβλήθηκε από τους κρατικούς φορείς που έχουν την ευθύνη της
εκπαίδευσης, αλλά με πρωτοβουλίες των ίδιων των εκπαιδευτικών. Πρωτοβουλίες που ήρθαν να
εδραιώσουν την αντίληψη ότι η επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι υπόθεση όλων
των πολιτών και ότι η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει το κλειδί, προετοιμάζοντας κατάλληλα
όλους τους πολίτες ώστε να αναλάβουν ευθύνες και να συμβάλουν στην επίλυση των
προβλημάτων, έχοντας φυσικά αποκτήσει τις αναγκαίες ικανότητες (Παπαδημητρίου, 1998).
Στην πορεία της δημιουργίας του εννοιολογικού και θεωρητικού πλαισίου της ΠΕ
διατυπώθηκαν πολλές και διαφορετικές απόψεις γεγονός που συνδέεται άμεσα με τη διττή της
υπόσταση δηλαδή την περιβαλλοντική και την εκπαιδευτική (Καζταρίδου, 2008). Ο πλούτος των
διαφορετικών αυτών απόψεων και ιδεών που έχουν διατυπωθεί στην ΠΕ αποκαλύπτει την
ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης και διασφαλίζει την ανάπτυξή της (Φλογαΐτη & Δασκολιά,
2005).
Η θεσμοθέτηση της ΠΕ το 1992 στην Ελλάδα εισήγαγε από τη μια νέες εκπαιδευτικές
κατευθύνσεις όπως τη διεπιστημονικότητα και τη διαθεματικότητα και αποκάλυψε από την άλλη τη
φτώχια της διδακτικής πρακτικής από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και στρατηγικές γεγονός
που ανέδειξε ως επιτακτική ανάγκη την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Αρβάντα, 2006).
Η διαπίστωση, της ύπαρξης αυξανόμενης σημασίας περιβαλλοντικών ζητημάτων λόγω
βιομηχανικής και τεχνολογικής επανάστασης, καθιστά την εκπαίδευση των πολιτών για το
περιβάλλον και την αειφορία αναγκαία. Μια εκπαίδευση στην οποία ο εκπαιδευτικός ως φορέας
αγωγής αποτελεί καθοριστικό συντελεστή στη διαμόρφωση την προώθηση και την
αποτελεσματικότητα των υλοποιούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ΠΕ. Τη στιγμή
μάλιστα που ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια των βασικών του σπουδών δεν έχει διδαχθεί θέματα
θεωρίας και πράξης στην ΠΕ, έχει την ανάγκη ενός πλαισίου επιμόρφωσης μέσω προγραμμάτων
δια βίου εκπαίδευσης σχεδιασμένου με τρόπο ενεργητικό και διαμορφωμένο στη συστημική
προσέγγιση του περιβάλλοντος (Αντωνίου, 2010, Αναγνωστάκης & Νασαίγας 2010).
Ο καινοτόμος και εξελισσόμενος χαρακτήρας της ΠΕ απαιτεί η επιμόρφωση του
εκπαιδευτικού να είναι μια διαδικασία διαρκής με στόχο την επάρκειά του για την επιτυχή
υλοποίηση των προγραμμάτων ΠΕ (Μιχαήλ, Παπαδημητρίου, Αθανασιάδου & Αγγελίδης, 2008).
Η μετεξέλιξη της ΠΕ σε εκπαίδευση για την Αειφορική Ανάπτυξη ήρθε να επιβεβαιώσει και να
ενισχύσει την άποψη ότι η επιμόρφωση είναι διαδικασία αναγκαία και συνεχής (Δημοπούλου &
Μπαμπίλα, 2010).
Η σχεδίαση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων της ΠΕ πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων λαμβάνοντας υπόψη της τον τόπο και τον χρόνο ως παράγοντες
διαφοροποίησης των επιμορφωτικών αναγκών δημιουργώντας νέα πλαίσια επιμόρφωσης. Η
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε γνώσεις για το περιβάλλον την οικολογία και την αειφόρο
ανάπτυξη, στις βασικές αρχές της ΠΕ, σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις καθώς και στο σχεδιασμό και
την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ είναι αναγκαίο να σχεδιάζεται και να πραγματοποιείται
σύμφωνα με την κριτική διερεύνηση των αντιλήψεων των ίδιων των επιμορφούμενων. Η
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διαδικασία αυτή ενεργοποιεί τους εκπαιδευτικούς και τους οδηγεί να δράσουν προς την ποιοτική
βελτίωση του θεσμού της ΠΕ (Δημοπούλου & Μπαμπίλα, 2010, Καζταρίδου, 2007).
1.2. Η αναγκαιότητα της έρευνας
Οι έρευνες που διαπραγματεύονται τις «Επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ)» έχουν διεξαχθεί σε ένα πλαίσιο που έχει μεταβληθεί τα
τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα των κοινωνικοοικονομικών μεταβολών που έχει επιφέρει η
πολιτική διαχείριση της οικονομικής κρίσης. Στο χώρο της Παιδείας έχουν επέλθει σημαντικές
αλλαγές με την υποχρηματοδότηση και τη διοικητική αναδιάρθρωση, οι οποίες οδήγησαν στην
υποστελέχωση των διαφόρων δομών. Οι αλλαγές αυτές δεν άφησαν ανεπηρέαστη και την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γενικότερα και ειδικότερα αυτήν του πεδίου της ΠΕ.
Λόγω των παραπάνω εξελίξεων των τελευταίων ετών και των αλλαγών που έχουν επιφέρει
αυτές στο χώρο της εκπαίδευσης, προκύπτει η αναγκαιότητα διεξαγωγής νέων εμπειρικών ερευνών
στον άξονα των επιμορφωτικών αναγκών που έχουν οι εκπαιδευτικοί που εκπονούν προγράμματα
ΠΕ, προκειμένου να εμπλουτιστούν αλλά πρωτίστως να επικαιροποιηθούν τα υπάρχοντα
πορίσματα.
Η παρούσα έρευνα έρχεται να συμπληρώσει τη δέσμη των ερευνών που έχουν ήδη εκπονηθεί,
καθώς προσφέρει τη δυνατότητα διερεύνησης των επιμορφωτικών εμπειριών καθώς και των
αναγκών στην ΠΕ, των εκπαιδευτικών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε σχολικές μονάδες
της παραμεθορίου νησιωτικής Ελλάδας όπου οι δυσκολίες στην υλοποίηση επιμορφωτικών
προγραμμάτων, στη μετακίνηση των εκπαιδευτικών και στην εξεύρεση επιμορφωτών είναι
μεγαλύτερες.
1.3. Η διάσταση που μελετήθηκε
Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στην αποτίμηση των εμπειριών από επιμορφωτικά
προγράμματα ΠΕ, στην αποτίμηση της επίδρασης των προγραμμάτων αυτών στην αυτοαντίληψη
για την ικανότητα τους καθώς και στις επιμορφωτικές ανάγκες που έχουν στο συγκεκριμένο τομέα
οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου που κατ ελάχιστον μία φορά υλοποίησαν
ή υλοποιούν πρόγραμμα στην ΠΕ την χρονική περίοδο 2008-2014. Πληθυσμός της έρευνας
αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της γεωγραφικής
περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χίου, δηλαδή της Χίου,
των Οινουσσών και των Ψαρών.
1.4. Ο στόχος της έρευνας
Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή των εμπειριών, από επιμορφωτικές δράσεις στην ΠΕ,
που έχουν οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου οι οποίοι εκπονούν
προγράμματα ΠΕ. Συγκεκριμένα έγινε διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τις
επιμορφωτικές τους ανάγκες στο πεδίο της συγκεκριμένης δράσης και έλεγχος αν συμπίπτουν ή
διαφοροποιούνται τα ευρήματα, με αυτά προγενέστερων συναφών ερευνών. Ως προς τις
επιμορφωτικές ανάγκες, αυτές προσδιορίστηκαν με βάση το κατά πόσο επιτυγχάνεται η
αυτοαντίληψη επάρκειας και ικανότητας από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Καθώς και κατά πόσο
αισθάνονται ικανοί να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στο σχεδιασμό και συντονισμό δράσεων
και προγραμμάτων.
1.5. Λειτουργικοί ορισμοί
Με τον όρο αυτοαντίληψη επάρκειας και ικανότητας εννοούμε το κατά πόσο αισθάνονται
επαρκώς καταρτισμένοι και ικανοί να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων ΠΕ.
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Με τον όρο αποτελεσματική ανταπόκριση στο ρόλο του συντονιστή καθοδηγητή εννοείται η
ικανότητα εφαρμογής του προγράμματος και άσκησης του ρόλου του συντονιστή-εμψυχωτή που
επιτυγχάνει την αυτενέργεια και τη δημιουργική εμπλοκή των μαθητών.
1.6. Τα ερευνητικά ερωτήματα
Σε αυτό το πλαίσιο τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώθηκαν ως εξής:
1α. Πώς καταγράφονται οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών από την παρακολούθηση
επιμορφωτικών προγραμμάτων στην ΠΕ.
1β. Πώς αξιολογούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αυτά τα προγράμματα.
Πώς καταγράφονται οι παρούσες επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που εκπονούν
προγράμματα ΠΕ, όπως οι ίδιοι τις αντιλαμβάνονται, ως προς :
2α. το περιεχόμενο της επιμόρφωσης σε γνώσεις, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, στρατηγικές
δράσης, μεθόδους και τεχνικές.
2β. τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της επιμορφωτικής δράσης, καθώς επίσης τη διάρκεια
και το φορέα υλοποίησης αυτής.
2γ. το πλαίσιο και τη μορφή της επιμόρφωσης καθώς και τις μεθοδολογικές πρακτικές που
αξιοποιούνται σε αυτή.
Πως συσχετίζεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών :
3α. με την αυτοαντίληψη επάρκειας και ικανότητάς τους για την πραγματοποίηση
προγραμμάτων ΠΕ.
3β. με την αποτελεσματική ανταπόκριση τους στο ρόλο του συντονιστή-καθοδηγητή που
κατέχουν κατά την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ.
2. Μέθοδος συλλογής και ανάλυσης δεδομένων
2.1. Η μέθοδος
Εκπονήθηκε ποσοτική έρευνα που βασικό στόχο είχε την καταγραφή εμπειριών από
επιμορφωτικές δράσεις στην ΠΕ, δηλαδή την επίδραση που είχαν οι συγκεκριμένες επιμορφωτικές
δράσεις στην αυτοαντίληψη αναφορικά με τις ικανότητες τους στη διαχείριση και το συντονισμό
προγραμμάτων ΠΕ. Ακολούθως έγινε διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών στην ΠΕ, των
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υλοποίησαν ή υλοποιούν προγράμματα στο
πεδίο της συγκεκριμένης δράσης. Η ποσοτική έρευνα κρίθηκε κατάλληλη για τη στοχοθεσία της
παρούσας έρευνας με τα συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα (Cohen, & Manion, 1997), γιατί
παρείχε τη δυνατότητα ανάλυσης του φαινομένου σε επιμέρους «μετρήσιμα» χαρακτηριστικά με
αποστασιοποίηση του ερευνητή, γεγονός που συνέβαλε στην ενίσχυση της αξιοπιστία της (Robson,
2010).
2.2. Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας
Στην προσπάθεια εξεύρεσης του δείγματος υποβλήθηκε γραπτό αίτημα στο Γραφείο
Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (ΔΔΕ Χίου), το
οποίο εποπτεύει τα προγράμματα καινοτόμων δράσεων μεταξύ αυτών και της ΠΕ. Στόχος μας ήταν
να λάβουμε αντίγραφο της κατάστασης με τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών που κατ’
ελάχιστον μία φορά υλοποίησαν ή υλοποιούν προγράμματα ΠΕ από το σχολικό έτος 2008-09 και
μέχρι την τρέχουσα σχολική χρονιά 2013-14 καθώς και τη σχολική μονάδα στην οποία έγινε αυτό.
Στη συνέχεια υποβλήθηκε σχετικό γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Χίου η οποία μας πληροφόρησε για τη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν
σήμερα οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί και μας χορήγησε σχετική άδεια εισόδου σε αυτές
προκειμένου να τους επισκεφτούμε και να τους διανέμουμε το ερωτηματολόγιο. Η συνάντηση με
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τα υποκείμενα της έρευνας πραγματοποιήθηκε στο χώρο εργασίας τους, εκτός του διδακτικού τους
ωραρίου, ή εκτός του εργασιακού ωραρίου και του χώρου εργασίας φυσικά, βάσει της επιθυμίας
που διατύπωσε το κάθε ερευνητικό υποκείμενο, όπου ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας.
Στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης τονίσθηκε η εξασφάλιση της ανωνυμίας τους και δόθηκαν
αναλυτικές οδηγίες, εξηγήσεις και αποσαφήνιση στοιχείων για την επί τόπου συμπλήρωση εκ
μέρους τους του ερωτηματολογίου προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία στη διαδικασία.
2.3. Το δείγμα της έρευνας
Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας ήταν οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Χίου που κατ’ ελάχιστον μια φορά εκπόνησαν ή εκπονούν προγράμματα ΠΕ από το
σχολικό έτος 2008-09 μέχρι και το 2013-14. Βάση των στοιχείων που λάβαμε από το αντίστοιχο
Γραφείο Σχολικών δραστηριοτήτων ο αριθμός των εκπαιδευτικών που είχαν καταθέσει έντυπο
υποβολής προγράμματος ΠΕ στην προαναφερθείσα χρονική περίοδο ανέρχεται στον αριθμό 143.
Από αυτόν τον πληθυσμό στόχο επιλέχθηκε το δείγμα για την παρούσα μελέτη με τη διαδικασία
της δειγματοληψίας με πιθανότητα, ώστε το δείγμα να καταστεί αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού
και επομένως να μπορούν να γίνουν γενικεύσεις των συμπερασμάτων της έρευνας σε αυτόν. Το
μέγεθος του δείγματος μας επιλέχθηκε με τη χρήση της συστηματικής δειγματοληψίας, είδος
δειγματοληψίας με πιθανότητα, από το σχετικό κατάλογο που λάβαμε από το Γραφείο Σχολικών
Δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα από τη λίστα αυτή επιλέχθηκε το κάθε 5ο άτομο μέχρι να
επιτευχθεί το επιθυμητό μέγεθος δείγματος. Έτσι το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 30 καθηγητές
διαφορετικών ειδικοτήτων Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων
(ΕΠΑΛ). Το δείγμα ήταν συμβατό με το σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας
έρευνας, από τη στιγμή που το 80% των υποκειμένων είχε προηγούμενη επιμορφωτική εμπειρία
στην ΠΕ.
2.4. Το εργαλείο συλλογής δεδομένων
Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης υλικού για την ποσοτική έρευνα, χρησιμοποιήθηκε ως
εργαλείο συλλογής δεδομένων ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου καθώς και ερωτήσεις
με προκατασκευασμένες απαντήσεις. Μολονότι οι ερωτήσεις κλειστού τύπου δεν παρέχουν τη
δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης των συμμετεχόντων, πλεονεκτούν όμως στο χρόνο που
απαιτείται για να συμπληρωθούν και να κωδικοποιηθούν. Επίσης οι ερωτήσεις
προκατασκευασμένων απαντήσεων δίνουν στο υποκείμενο προτάσεις που στο ενδεχόμενο των
ανοιχτού τύπου ερωτήσεων ίσως να μην θιγόταν εκ μέρους του υποκειμένου. Οι ερωτήσεις
προκατασκευασμένων απαντήσεις προσφέρουν στο υποκείμενο μεγαλύτερη επιλογή από ότι οι
κλειστές ερωτήσεις, επιτρέποντας έτσι την απόκτηση πιο ολοκληρωμένων απαντήσεων, ενώ
ταυτόχρονα οι απαντήσεις ταξινομούνται ευκολότερα από εκείνες των ανοιχτών ερωτήσεων. Οι
ερωτήσεις µε προκατασκευασμένες απαντήσεις, συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των ανοικτών και
των κλειστών ερωτήσεων ενώ ταυτόχρονα εξουδετερώνουν τα μειονεκτήματά τους
(∆αουτόπουλος, 1994).
Στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου λήφθηκε υπ’ όψη, το ερωτηματολόγιο της μελέτης που
έχει διεξάγει η Euricon Ε.Π.Ε. για λογαριασμό του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
(Ο.ΕΠ.ΕΚ.) στο πλαίσιο της ενέργειας «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην περιβαλλοντική
εκπαίδευση» (Νοέμβριος 2008). Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το τμήμα Α΄ του συγκεκριμένου
ερωτηματολογίου που διερευνούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, από το τμήμα Γ΄
που καταγράφουν εμπειρίες από προγενέστερες επιμορφωτικές δράσεις στην ΠΕ καθώς και
αξιολόγηση αυτών καθώς και από το τμήμα Ε΄ όπου διερευνώνται οι ανάγκες-προτιμήσεις των
υποκειμένων ως προς το φορέα, τη διάρκεια, το χρόνο, τον τρόπο διδασκαλίας καθώς και τη
θεματολογία της επιμόρφωσης στην ΠΕ. Επίσης στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου αντλήθηκαν
στοιχεία σχετικά με το πλαίσιο, τη μορφή, το περιεχόμενο και το φορέα υλοποίησης, από το
ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών εκ μέρους του
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Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στα πλαίσια του προγράμματος «Μείζονος επιμόρφωσης» (Ιούνιος
2010).
Το ερωτηματολόγιο, δομήθηκε σε 4 ενότητες.
Η πρώτη ενότητα (Ενότητα Α΄) περιλάμβανε δέκα (10) ερωτήσεις δημογραφικού
περιεχομένου. Με αυτές επιδιώχθηκε η διερεύνηση του προφίλ των εκπαιδευτικών που εκπόνησαν
τουλάχιστον ένα πρόγραμμα Π.Ε. στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου την περίοδο
2008-2014 ως προς το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τις σπουδές, την ειδικότητα,
τη γνώση ξένης γλώσσας καθώς και των νέων τεχνολογιών, τα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση
και ειδικότερα στο χώρο του Δημόσιου σχολείου.
Η δεύτερη ενότητα (Ενότητα Β΄) περιλάμβανε έξι (6) ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις Β1, Β2, Β3,
Β5, και Β6 επιδίωκαν να διερευνήσουν το ερώτημα 1α, και η ερώτηση Β4 το ερώτημα 1β.
Η τρίτη ενότητα (Ενότητα Γ΄) αποτελούνταν από επτά (8) ερωτήσεις. Η ερώτηση Γ1
λειτουργούσε ως εισαγωγική στο ερώτημα 2, η ερώτηση Γ3 προσέγγιζε το ερώτημα 2α, οι
ερωτήσεις Γ2, Γ5, Γ8 το ερώτημα 2β και οι ερωτήσεις Γ4, Γ6 και Γ7 το ερώτημα 2γ.
Η τέταρτη ενότητα (Ενότητα Δ΄) αποτελούνταν από δύο (2) ερωτήσεις Η ερώτηση Δ1
διερευνούσε το ερώτημα 3α και η ερώτηση Δ2 το 3β ερώτημα.
Η εγκυρότητα του εργαλείου ενισχύθηκε από το γεγονός ότι συμπληρώθηκε πιλοτικά από την
υπεύθυνη των σχολικών δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Χίου και από δύο μέλη της ομάδας εργασίας του
ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου χωρίς να κατατεθούν εκ μέρους τους σχετικές παρατηρήσεις.
2.5. Μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων
Για τη στατιστική επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο
λογισμικό (SPSS 21.0). Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν και εν συνεχεία αναλύθηκαν με μεθόδους
της στατιστικής, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα και να εξαχθούν
αξιόπιστα αποτελέσματα.
3. Ανάλυση δεδομένων-Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Σύμφωνα με την καταγραφή και την επεξεργασία των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην
έρευνα έχουμε τα εξής αποτελέσματα :
Αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων καταγράφεται ότι το δείγμα της
έρευνας αποτελείται κατά 56,7% από άνδρες και κατά 43,3% από γυναίκες. Η ηλικία της
πλειοψηφίας των συμμετεχόντων κυμαίνεται μεταξύ 36-45 χρονών σε ποσοστό 33,3% και μεταξύ
46-55 χρονών σε ποσοστό 36,7%, με το 75% να είναι έγγαμοι και σε ποσοστό 46,7% να έχουν δύο
τέκνα. Ως προς τις ακαδημαϊκές σπουδές το 90% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, το 30% είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου, μόνο το 3,3% κατέχει διδακτορικό τίτλο και επίσης μόνο το 3,3% κατέχει 2 ο
πτυχίο. Ως προς την ειδικότητα των υποκειμένων της έρευνας το μεγαλύτερο ποσοστό 26,7% είναι
καθηγητές φυσικών επιστημών. Γνωρίζουν Πολύ Καλά ή Άριστα μία ξένη γλώσσα σε ποσοστό
66,7% και είναι σε θέση να χειριστούν Πολύ Καλά ή Άριστα Η/Υ σε ποσοστό 73,4%.Το 50% του
δείγματος έχει 11-20 έτη στην εκπαίδευση, το 63,4% έχει 6-15 έτη υπηρεσίας στο Δημόσιο Σχολείο
με το μεγαλύτερο ποσοστό (46,7%) να υπηρετεί σε Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ).
Η καταγραφή των εμπειριών από την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στην
ΠΕ και η αξιολόγηση αυτών μας δείχνει ότι η πλειοψηφία (80%) έχει παρακολουθήσει
επιμορφωτικό πρόγραμμα στην ΠΕ. Η οργάνωση αυτών έγινε πρωτίστως από το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ (91,7%) και δευτερευόντως από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
(50%) και το Γραφείο ΠΕ (33,3%) που τα τελευταία χρόνια έχει ενσωματωθεί στο Γραφείο
Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πίνακας 1).
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Πίνακας 1: Φορέας υλοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος στην Π.Ε.

Φορέας υλοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Σχολικός Σύμβουλος
Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ)
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
Εξειδικευμένος Ιδιώτης
Άλλος φορέας

Ποσοστό %
91,7
33,3
8,3
12,5
50
12,5
8,3

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών αφορούσε κατά 79,2% τις γνώσεις για
περιβάλλον-οικολογία-αειφόρο ανάπτυξη, κατά 62,5% το σχεδιασμό και την υλοποίηση
προγράμματος ΠΕ, κατά 54,2% τις βασικές αρχές της ΠΕ και κατά 50% τις παιδαγωγικές
προσεγγίσεις και τη μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος ΠΕ (Πίνακας 2).
Πίνακας 2: Περιεχόμενο επιμορφωτικού προγράμματος στην Π.Ε.

Περιεχόμενο επιμορφωτικού προγράμματος
Γνώσεις για περιβάλλον-οικολογία-αειφόρο ανάπτυξη
Βασικές αρχές της ΠΕ
Παιδαγωγικές προσεγγίσεις-Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος
Σχεδιασμός & υλοποίηση προγράμματος ΠΕ

Ποσοστό %
79,2
54,2
50
62,5

Ως προς τη χρονική διάρκεια και την οργανωτική δομή των επιμορφωτικών προγραμμάτων
με αντικείμενο την ΠΕ, το 79,2% έχει παρακολουθήσει σεμινάριο διάρκειας μικρότερης των 20
ωρών που το αξιολογεί θετικά σε ποσοστό 57,9%, το 66,7% έχει παρακολουθήσει ημερίδες
αξιολογώντας τες θετικά σε ποσοστό 56,3%, το 29,2% έχει παρακολουθήσει συνέδρια που σε
ποσοστό 85,7% αξιολογούνται θετικά και το 25% έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάριο
διάρκειας 20-50 ωρών που σε ποσοστό 50% αξιολογείται θετικά. Μόνο το 16,7% έχει
παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας άνω των 100 ωρών και το 12,5%
επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 50-100 ωρών. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις δυο τελευταίες
περιπτώσεις η θετική αξιολόγηση ανέρχεται στο 100% (Πίνακας 3).
Πίνακας 3: Χρονική διάρκεια & οργανωτική δομή επιμορφωτικού προγράμματος στην Π.Ε.

Διάρκεια & δομή επιμορφωτικού προγράμματος
Επιμορφωτικό σεμινάριο άνω των 100 ωρών
Επιμορφωτικό σεμινάριο 50-100 ωρών
Επιμορφωτικό σεμινάριο 20-50 ωρών
Επιμορφωτικό σεμινάριο κάτω των 20 ωρών
Σενέδριο
Ημερίδα

Ποσοστό
Ποσοστό θετικής
παρακολούθησης % αξιολόγησης %
16,7
100
12,5
100
25
50
79,2
57,9
29,2
85,7
66,7
56,3

Ως προς τη μορφή που είχε η επιμόρφωση στον τρόπο διεξαγωγής το 87,5% δήλωσε δια
ζώσης, το 12,5% εξ αποστάσεως και το 16% μικτή. Ως προς τη μορφή της συμμετοχής των
επιμορφούμενων και του χρόνου πραγματοποίησης το 62,5% δηλώνει ότι η παρουσία ήταν
υποχρεωτική και η διεξαγωγή έγινε σε προκαθορισμένο χρόνο.
Η καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών στην ΠΕ, ως προς το περιεχόμενο, το πλαίσιο, τη
μορφή, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής καθώς και το φορέα υλοποίησής της, αναδεικνύει με τον
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ποιο χαρακτηριστικό τρόπο την αναγκαιότητα που υπάρχει σήμερα για οργάνωση μιας διαρκούς
επιμόρφωσης σε θέματα ΠΕ. Χαρακτηριστικά το 90% του δείγματος θεωρεί αναγκαία μια διαρκής
επιμόρφωση σε θέματα ΠΕ με το 86,7% να επιθυμεί αυτή να διεξάγεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
Ως προς το περιεχόμενο που επιθυμούν να έχει η επιμόρφωση στην ΠΕ το 30% του δείγματος
σε βαθμό «Πολύ» και το 53,3% σε βαθμό «Αρκετά» επιλέγει τις γνώσεις για περιβάλλονοικολογία-αειφόρο ανάπτυξη. Το 43,3% του δείγματος σε βαθμό «Πολύ» και το 36,7% σε βαθμό
«Αρκετά» δηλώνει προτίμηση στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τη μεθοδολογία υλοποίησης
προγραμμάτων ΠΕ. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος ΠΕ την επιλέγει ως θέμα
επιμόρφωσης σε βαθμό «Πολύ» το 40% και σε βαθμό «Αρκετά» το 36,7% ενώ τις βασικές αρχές
της ΠΕ τις επιλέγει σε βαθμό «Πολύ» μόνο το 13,3% (Πίνακας 4).
Πίνακας 4: Περιεχόμενο επιμορφωτικού προγράμματος στην Π.Ε.

Περιεχόμενο επιμορφωτικού προγράμματος
Γνώσεις για περιβάλλον-οικολογία-αειφόρο ανάπτυξη
Βασικές αρχές της ΠΕ
Παιδαγωγικές προσεγγίσεις-Μεθοδολογία υλοποίησης
προγράμματος
Σχεδιασμός & υλοποίηση προγράμματος ΠΕ

“πολύ” σε
ποσοστό %
30
13,3

“αρκετά” σε
ποσοστό %
53,3
30

43,3

36,7

40

36,7

Ως προς τη μορφή που επιθυμούν να έχει ο τρόπος διεξαγωγής της επιμόρφωσης το 53,3%
επιλέγει τη δια ζώσης, αλλά αξιοσημείωτο είναι ότι το 40% δείχνει προτίμηση στη μικτή μορφή.
Για το χρόνο πραγματοποίησης της επιμόρφωσης μόνο το 23,3% επιθυμεί να είναι
προκαθορισμένος σε αντίθεση με το 76,7% που επιθυμεί ευελιξία και δυνατότητα επιλογής.
Ανάλογη συμπεριφορά έχει το δείγμα και στο θέμα της μορφής που θέλει να έχει η επιμόρφωση ως
προς τη συμμετοχή με το 76,7% να επιθυμεί να είναι προαιρετική και το 23,3% υποχρεωτική. Το
70% θεωρεί ως αποδοτικότερη μορφή επιμόρφωσης τις βιωματικές δράσεις ενώ μόνο το 3,3%
επιλέγει συνέδρια ή ημερίδες.
Ως προς το φορέα υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της ΠΕ, τα υποκείμενα
της έρευνας τοποθετούν στην πρώτη θέση με ποσοστό 76,7% το ΚΠΕ, ακολουθεί η περίπτωση του
Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με ποσοστό 50% και ο Υπεύθυνος ΠΕ με 30%. Αξιοσημείωτο είναι
το μικρό ποσοστό που καταγράφει το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) (13,3%), ο
Σχολικός Σύμβουλος (3,3%) και ο Εξειδικευμένος Ιδιωτικός Φορέας (0%) (Πίνακας 5).
Πίνακας 5: Καταλληλότερος φορέας υλοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος στην Π.Ε.

Φορέας υλοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
Το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ)
Σχολικός Σύμβουλος

Ποσοστό %
76,7
50
30
13,3
12,5

Αναφορικά με την αυτοαντίληψη που έχουν τα υποκείμενα της έρευνας στην κατοχή των
απαραίτητων εφοδίων προκειμένου να υλοποιήσουν πρόγραμμα ΠΕ μόνο το 10% δηλώνει πλήρες,
τη στιγμή που το 33,3% δηλώνει μέτρια κατοχή.
Όσον αφορά την αυτοαντίληψη των υποκειμένων ως προς την κατοχή ικανοτήτων σχετικών
με:
α. το σχεδιασμό προγράμματος ΠΕ, το 66,7% δηλώνει «Αρκετά» και «Πολύ».
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β. την υλοποίηση προγράμματος ΠΕ, το 63,3% δηλώνει «Αρκετά» και «Πολύ».
γ. την εφαρμογή στην πράξη ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων, το 73,3% δηλώνει «Αρκετά»
και «Πολύ».
δ. την ενεργοποίηση των μαθητών προκειμένου να εμπλακούν στο πρόγραμμα και να
δεσμευτούν ως προς τους στόχους τους, το 63,3% δηλώνει «Αρκετά» και ένα 13,3% δηλώνει
«Πολύ».
4. Συμπεράσματα
Η καταγραφή των εμπειριών που έχουν οι εκπαιδευτικοί από επιμορφωτικές δράσεις στην
ΠΕ, ανέδειξε ότι ένα σημαντικό ποσοστό έχει παρακολουθήσει σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα
με βασικούς φορείς υλοποίησης το ΚΠΕ και το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Το γεγονός αυτό
οφείλεται στην παρουσία του ΚΠΕ Ομηρούπολης στη Χίο και του Τμήματος Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη. Το περιεχόμενο αφορούσε κυρίως τις γνώσεις
για το περιβάλλον την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και δευτερευόντως τις παιδαγωγικές
προσεγγίσεις τη μεθοδολογία το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος ΠΕ. Η
πλειοψηφία του δείγματος έχει παρακολουθήσει σε προκαθορισμένο χρόνο, δια ζώσης,
επιμορφωτικά σεμινάρια μικρής χρονικής διάρκειας και υποχρεωτικής παρουσίας.
Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών στην ΠΕ αναδεικνύει την
αναγκαιότητα της επιμόρφωσης τους με προγράμματα που ο σχεδιασμός, η μεθοδολογία, η μορφή
και το περιεχόμενό τους θα προσδιορίζεται βάση των προτιμήσεων των ίδιων των
επιμορφούμενων. Οι επιμορφωτικές τους ανάγκες επικεντρώνονται, εκτός των γνώσεων για το
περιβάλλον την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, κυρίως σε θέματα σχετικά με τις
παιδαγωγικές προσεγγίσεις τη μεθοδολογία το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος
ΠΕ μέσω κυρίως βιωματικών δράσεων. Παρόλο που η πλειοψηφία επιθυμεί τη δια ζώσης
επιμόρφωση, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στο αξιοσημείωτο ποσοστό που δηλώνει ότι επιθυμεί
το μικτό μοντέλο επιμόρφωσης. Σαφή προτίμηση καταγράφεται στην ευελιξία που θέλουν να έχει
το επιμορφωτικό πρόγραμμα τόσο ως προς το χρόνο υλοποίησης όσο και ως προς τη συμμετοχή. Οι
καθηγητές εκφράζουν μεγάλη εμπιστοσύνη στα ΚΠΕ και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ως φορείς
για την επιμόρφωσή τους γεγονός που οφείλεται στη θετική εντύπωση που έχουν αποκομίσει από
προηγούμενές τους εμπειρίες.
Η ΠΕ παρόλο που δεν μπορεί να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να δημιουργήσει
ωστόσο ρωγμές σε αυτό. Για το λόγο αυτό πρέπει να λάβει τη θέση που της αρμόζει μέσα στο
αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη διερευνά τις διαστάσεις των αντιληπτών περιβαλλοντικών οικιστικών
χαρακτηριστικών των κατοίκων της Μεσαιωνικής Πόλεως Ρόδου (Μ.Π.Ρ.), με βάση τις
δεκατέσσερις επιλεγμένες κλίμακες που περιλαμβάνονται στην ελληνική εκδοχή του εργαλείου
μέτρησης «Αντιληπτή Οικιστική Περιβαλλοντική Ποιότητα και Σύνδεση με τη Γειτονιά». Η μελέτη
των απαντήσεων των συμμετεχόντων (Ν= 162, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Mann – Whitney U και
Kruskall – Wallis), κατέδειξε ότι σημαντικός αριθμός από τα 44 εξεταζόμενα ειδικά αστικά
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, βιώνονται δυνητικά ως αγχωτικά και σε σημαντικό βαθμό, ο
οποίος σχετίζεται με το φύλο και την ηλικία. Πιστεύουμε ότι η παρούσα έρευνα, προσφέρει, την
ευκαιρία συγκριτικής μελέτης (τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο), αλλά και πληροφορίες
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στον τομέα της έρευνας της ποιότητας αστικών προβαλλόντων, οι οποίες θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν επωφελώς στους αναδυόμενους τομείς της υγείας και της Περιβαλλοντικής
ψυχολογίας.
Λέξεις κλειδιά: Ενοχλητικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, δείκτες αστικής ποιότητας.
1. Εισαγωγή, προβληματική και αναγκαιότητα της έρευνας
Η ανησυχία για την ποιότητα της ζωής δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της σύγχρονης
κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά, μέρος των συζητήσεων διαφόρων επιστημονικών πεδίων, που
ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος όμως που το ενδιαφέρον για τα ζητήματα που
σχετίζονται με την ποιότητα της ζωής κορυφώνεται με την πάροδο του χρόνου, είναι το «παράδοξο
της ευημερίας» (Pacione, 2003) στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου η ανησυχία για την ποιότητα ζωής
αυξάνεται αναλογικά με την τεχνολογική πρόοδο και την υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στα αστικά
κέντρα (Marans, 2015).
Η αστικοποίηση μπορεί να συμβάλει στην ταχεία οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (Fang
et al, 2005), φέρνει όμως τους κατοίκους των πόλεων αντιμέτωπους καθημερινά, με ζητήματα
κοινωνικών, πολιτικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών ανισοτήτων (όπως έλλειψης υπηρεσιών
υγείας και πρόνοιας, εγκληματικότητας, ρύπανσης, έλλειψης χώρων στέγασης κλπ), η
αντιμετώπιση των οποίων πιθανόν αντανακλά επαρκέστερα τη συνολική υγεία και την ευημερία
των πολιτών.
Οι υπεύθυνοι διαχείρισης πόλεων, οι φορείς χάραξης πολιτικής, αλλά και επιστήμονες από
διάφορα πεδία (κοινωνικές, συμπεριφορικές, ιατρικές και οικονομικές επιστήμες, αρχιτεκτονική,
περιβαλλοντική ψυχολογία, κλπ) και στα πλαίσια ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος, δίνουν
ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικές συνθήκες στα μεγάλα αστικά κέντρα, με το ενδιαφέρον να
επικεντρώνεται στο μετριασμό ή την εξάλειψη αυτών των προβλημάτων (Jenny, Ericson, 2006), με
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Η ποιότητα ζωής σε αστικό περιβάλλον σχετίζεται με την ικανοποίηση που εισπράττει ένα
άτομο από τη ζωή του στο χώρο αυτό και εξαρτάται από βασικούς παράγοντες της ανθρώπινης
ευημερίας. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως μια ανησυχία του βαθμού αντιστοιχίας μεταξύ των
διαθέσιμων οικιστικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και των ανθρώπινων προσδοκιών και
των συστημάτων αξιών (Robin et al, 2007). Όταν η εν λόγω αντιστοιχία γίνεται αντιληπτή ως
αρνητική, βιώνεται ως (περιβαλλοντικό) άγχος και έχει αντίκτυπο στη συνολική υγεία του ατόμου
ή της ομάδας και κατ’ επέκταση στην ποιότητα της ζωής τους (Chen et al, 2009).
Υπό αυτή την οπτική, η έρευνα για την ποιότητα ζωής και την ικανοποίηση που προσφέρει
ένα οικιστικό αστικό περιβάλλον, εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντικειμενικών φυσικών,
χωρικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών σε διαφορετικά επίπεδα περιβαλλοντικής κλίμακας και
το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται αυτά τα χαρακτηριστικά με το δικό τους (υποκειμενικό)
τρόπο (Amerigo, Aragones, 1997; Marans, 2003). Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι η ποιότητα ζωής σε
αστικό χώρο δεν είναι ένα χαρακτηριστικό που συνδέεται με το περιβάλλον, αλλά μάλλον προϊόν
αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών και προσωπικών χαρακτηριστικών.
Αν δεχθούμε ότι η βελτίωση και εν συνεχεία η διατήρηση της ποιότητας του αστικού
οικιστικού περιβάλλοντος μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες υψηλής ή χαμηλής ποιότητας του
επιπέδου ζωής του ανθρώπου (Lawrence, 2002), τότε η αξιολόγηση αυτής της ποιότητας του
αστικού περιβάλλοντος κρίνεται απαραίτητη και αποτελεί κομβικής σημασίας αντικείμενο έρευνας
της Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας.
Οι ερευνητές αναζητώντας απαντήσεις και αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη φύση της
οικιστικής ικανοποίησης, έχουν αναπτύξει ερευνητικά εργαλεία σε διαφορετικές γεωγραφικές
κλίμακες (κατοικίες, γειτονιές, πόλη κλπ), που περιλαμβάνουν φυσικούς-χωροταξικούς,
κοινωνικούς, προσωπικούς και λειτουργικούς δείκτες αξιολόγησης της αστικής ποιότητας
(Bonaiuto et al., 2003; Debek, Debek, 2015).
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Οι έρευνες που επικεντρώνονται στην ποιοτική αξιολόγηση των αστικών περιβαλλόντων,
χρησιμοποιούν δύο κυρίως προσεγγίσεις (Marans, 2015): την αντικειμενική και την υποκειμενική
αξιολόγηση. Η πρώτη περιλαμβάνει αντικειμενικούς δείκτες που περιγράφουν τις συνθήκες εντός
των οποίων ζουν, εργάζονται και ψυχαγωγούνται οι άνθρωποι (Bonaiuto et al, 2015), όπως:
εγκληματικότητα, φτώχεια, επάρκεια συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, τύπος
κατοικιών, χωρική πυκνότητα, συντήρηση υποδομών, κλπ. Η δεύτερη, περιλαμβάνει τη χρήση
δειγματοληπτικών ερευνών, στις οποίες αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίον οι άνθρωποι
αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις συνθήκες γύρω τους και οι οποίες διαμορφώνονται κυρίως από
τις εμπειρίες, εκτιμήσεις και τις ανάγκες τους (Robin et al, 2007).
Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις έρευνες για την υποκειμενική αξιολόγηση,
επικεντρώνονται στο άμεσο οικιστικό και δεν έχουν εξετάσει το ευρύτερο αστικό περιβάλλον. Τα
εργαλεία αυτά συμπεριλαμβάνουν έναν ορισμένο αριθμό στοιχείων, στα οποία οι συμμετέχοντες
καλούνται να αξιολογήσουν σύμφωνα με ορισμένα αρνητικά αστικά χαρακτηριστικά (ρύπανση,
σημάδια βανδαλισμού, ανασφάλεια, στάθμευση, δημόσια συγκοινωνία κλπ.). Ωστόσο, δεν φαίνεται
να ενσωματώνεται άμεσα στις μελέτες αυτές, τα δυνητικά ενοχλητικά οικιστικά χαρακτηριστικά
ενός μεγάλου οικιστικού συνόλου, όπως αυτό της Μεσαιωνικής Πόλεως Ρόδου (Μ.Π.Ρ.), το οποίο
βρίσκεται σε διαφορετικό χωρικό επίπεδο και έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία
αντανακλούν τη δυσκολία οικιστικών παρεμβάσεων των υπεύθυνων της πόλεως.
Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται ότι οι έρευνες που σχετίζονται με τον εντοπισμό
των ενοχλητικών οικιστικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, μπορούν να διακριθούν σε τρεις
κατηγορίες, που σχετίζονται αντίστοιχα με τις σωματικές ενοχλήσεις, τη διαπροσωπική και
κοινωνική συμπεριφορά και με τον τρόπο ζωής, των κατοίκων των πόλεων (Robin et al, 2007).
Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (π.χ. θόρυβος,
πυκνότητα του πληθυσμού, ρύπανση κλπ, τα οποία βιώνονται ως αρνητικά από τους κατοίκους και
έχουν χρόνιες επιπτώσεις στη σωματική, ψυχική υγεία, αλλά και στη συμπεριφοράς τους (Evans,
Stecker, 2004). Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται τα αντιληπτά ενοχλητικά κοινωνικά
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις αστικές συνθήκες διαβίωσης, (κοινωνικές
ανταλλαγές, ανασφάλεια, αγένεια, εγκληματικότητα) (Brown et al., 2004). Η έννοια του τρόπου
ζωής των κατοίκων των πόλεων αναφέρεται εν μέρει στις καθημερινές πρακτικές και μετακινήσεις
που προκαλούν σημαντικούς χρονικούς περιορισμούς (Evans et al, 2002).
Έρευνες (Taylor et al, 1997; Bonaiuto et al, 2003), κατέδειξαν ότι μεταβλητές όπως η ηλικία,
το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο, η εθνικότητα και η κοινωνική και οικονομική κατάσταση ενός
ατόμου, διαφοροποιούν τόσο τον τρόπο ζωής στην πόλη, όσο και την ανάπτυξη διαφορετικών
δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα τα διάφορα περιβαλλοντικά οικιστικά χαρακτηριστικά (π.χ.
συνωστισμός, ρύπανση, στέγαση, φυσικές καταχρήσεις, εγκληματικότητα), τα οποία βρίσκονται σε
μια διαρκή μεταβολή, να αποτελούν δυνητικά πηγή ευπάθειας και παθογένειας. Επομένως, είναι
σημαντικό να προσδιορίζονται οι διάφορες πηγές αλλοίωσης των αστικών περιβαλλοντικών
χαρακτηριστικών με ένα τρόπο, που να περιλαμβάνει όλες τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι
άνθρωποι που ζουν και βιώνουν αστικά πλαίσια, που είναι πιθανό να γίνονται αντιληπτές ως
ενοχλητικές και αγχώδεις και προς μια τέτοια κατεύθυνση κινείται η παρούσα εργασία.
Έχουν μελετηθεί οι ψυχολογικές αντιδράσεις ατόμων με βάση τα διαφορετικά αστικά επίπεδα
ζωής τους, όπως οι κατοικίες (Marans, 2003), τα συγκροτήματα κατοικιών (Fornara et al, 2007), η
γειτονιά και η πόλη (Rantanen, Kahila, 2009). Σε αυτήν την εργασία, η εδαφική μονάδα ανάλυσης
είναι η ο χώρος της Μ.Π.Ρ. Ο αρχιτεκτονικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, οι χρήσεις γης, η
λειτουργικότητα των παροχών και τα κοινωνικά συστήματα τοποθετούν τη γειτονιά αυτή σε ένα
διαφορετικό επίπεδο με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία αντανακλούν τα διάφορα
χωρικά, κοινωνικά – διαπροσωπικά, λειτουργικά χαρακτηριστικά και του τρόπου ζωής των
κατοίκων της.
Εστιάζοντας στην υποκειμενική αξιολόγηση και από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας,
προκύπτει ότι οι συναφείς έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας και θα μπορούσαν να
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τροφοδοτήσουν την όλη συζήτηση με ερευνητικά δεδομένα, είναι μάλλον περιορισμένες. Κατά
συνέπεια, η συζήτηση για την αξιολόγηση της Μ.Π.Ρ. διεξάγεται βασιζόμενη σε θέσεις που δεν
τεκμηριώνονται επαρκώς από τα συμπεράσματα ανάλογων ερευνών. Η διαμορφωθείσα κατάσταση
δε συνδράμει προφανώς σημαντικά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός γόνιμου
προβληματισμού, ενώ δεν υποστηρίζει πρακτικά τη λήψη των όποιων αποφάσεων αναφορικά με το
σημαντικό αλλά και ευαίσθητο ζήτημα της αξιολόγησης των ελληνικών πόλεων. Οι απόψεις των
κατοίκων σχετικά με τη στοχοθεσία, τη διαδικασία εφαρμογής, τον τρόπο λειτουργίας, τις
προτεραιότητες αλλά και τις ενδεχόμενες αδυναμίες των υφιστάμενων παροχών, αποτελούν
πολύτιμη γνώση που βοηθά με ουσιαστικό τρόπο στον πληρέστερο σχεδιασμό αλλά και την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του συστήματος σχεδιασμού.
Συνεπώς, η διερεύνηση των απόψεων των κατοίκων που βιώνουν το χώρο της Μ.Π.Ρ.,
αναφορικά με τις σχεδιαζόμενες κοινοτικές παρεμβάσεις, είναι όχι μόνο ενδιαφέρουσα αλλά
αναγκαία και χρήσιμη για ποικίλους λόγους. Μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό του βαθμού
αποδοχής των σχεδιαζόμενων παροχών, να αναδείξει τις προσδοκίες και να προβάλει τις ανησυχίες
ή ενδεχομένως τους φόβους των κατοίκων για τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία να βιώνονται
δυνητικά ως αγχωτικά. Να ενισχύσει, σε συμβολικό επίπεδο, την αντίληψη ότι οι κάτοικοι νιώθουν
μέλη μιας άμεσα υπάρχουσας έγκυρης δομής, η οποία είναι πρόθυμη να τα υποστηρίξει και να τα
ενθαρρύνει να ανήκουν στην κοινότητα, κατά συνέπεια έχουν στην συνευθύνη όσων υλοποιούνται,
γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και
αλληλοσεβασμού. Να καθιερώσει ένα κοινά αποδεκτό σύστημα αστικών δεικτών και διαστάσεων
για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, το οποίο μπορεί να αναδεικνύει και να συγκρίνει τις
αντιλήψεις των κατοίκων που βιώνουν αστικές κοινότητες που μοιράζονται κοινά συστήματα
αξιών και παρόμοιο τρόπο ζωής και είναι εξαιρετικά χρήσιμη προκειμένου να γίνει εφικτή η
παρακολούθηση της εξέλιξης των συνθηκών διαβίωσης στο χώρο και το χρόνο. Τα συμπεράσματα,
τέλος, που προκύπτουν από την παρούσα μελέτη ενδεχομένως να συνεισφέρουν, στην περαιτέρω
ανάπτυξη του σχετικού προβληματισμού.
2. Μεθοδολογία της έρευνας
Η παρούσα μελέτη ακολουθεί μια προηγούμενη έρευνα η οποία επεδίωκε την κατασκευή και
επικύρωση στην ελληνική πραγματικότητα (Τσακίρης, Καΐλα, 2017), ενός νέου εργαλείου για την
αξιολόγηση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, με βάση καταστάσεις που συμβαίνουν σε
καθημερινή βάση και οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν δυνητικά αγχωτικές για τους
κατοίκους των πόλεων. Το εργαλείο αποκαλείται «Αντιληπτή Οικιστική Περιβαλλοντική Ποιότητα
και Σύνδεση με τη Γειτονιά» (Bonaiuto, Fornara, & Bonnes, 2015) και περιλαμβάνει ένα κατάλογο
44 ερωτήσεων κατανεμημένων σε 14 δείκτες (Αρχιτεκτονικός χώρος, Προσβασιμότητα, Χώροι
πρασίνου, Περιβαλλοντική υγεία, Χαλαρωτικός/αγχωτικός τρόπος ζωής Ενεργητικός/ανιαρός
τρόπος ζωής, Μέσα μεταφοράς, Κοινωνική Φροντίδα, Αθλητικές υπηρεσίες, Εμπορικές &
οικονομικές υπηρεσίες, Συντήρηση, Ασφάλεια, Κοινωνικές σχέσεις, «Σύνδεση» με τη γειτονιά».
Κάθε ερώτηση αξιολογήθηκε από τους συμμετέχοντες σύμφωνα με την υποκειμενική έκταση της
ενόχλησης σε μια επτάβαθμη διαβαθμιστική κλίμακα τύπου Likert (από το 1 διαφωνώ απόλυτα, ως
το 7 συμφωνώ απόλυτα). Υποθέτουμε ότι οι διαφορετικές διαστάσεις των περιβαλλοντικών
χαρακτηριστικών θα γίνονται αντιληπτές από τους ερωτηθέντες στο συγκεκριμένο αστικό χώρο με
βάση τα κοινωνικά και δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Βασικός στόχος της έρευνας είναι η
μελέτη και ανάλυση των απαντήσεων 162 κατοίκων της Μεσαιωνικής πόλεως Ρόδου (Μ.Π.Ρ.),
σχετικά με τα αντιληπτά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, με βάση το φύλο και την ηλικία.
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2α. Συμμετέχοντες

3. Αποτελέσματα της έρευνας-συζήτηση
3α. Φύλο και αντιληπτά οικιστικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
Η ερώτηση που προκύπτει είναι: «Διαφοροποιούνται οι αντιλήψεις των ανδρών από αυτές
των γυναικών του δείγματος και ως ποιο βαθμό;» αναφορικά με τα υφιστάμενα αντιληπτά
οικιστικά χαρακτηριστικά;
Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα, ελέγχθηκε η ισότητα των μέσων μεταξύ δύο
δειγμάτων της δίτιμης ανεξάρτητης κατηγορικής μεταβλητής ΦΥΛΟ (Άντρας 1 & Γυναίκα 2), οι
τιμές των οποίων δεν ακολουθούν κανονική κατανομή σύμφωνα με το κριτήριο Kolmogorov –
Smirnov, σε σχέση με ποιοτική μεταβλητή σε επτάβαθμη διαβαθμιστική κλίμακα τύπου Likert (από
το 1 διαφωνώ απόλυτα, ως το 7 συμφωνώ απόλυτα) και με μονό αριθμό κατηγοριών, εφαρμόστηκε
ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U.
Η συνολική τιμή των μέσων όρων στις γυναίκες ήταν υψηλότερη από εκείνη των ανδρών σε
οκτώ από τους 14 εξεταζόμενους δείκτες της κλίμακας, στοιχείο που καταδεικνύει ότι οι γυναίκες
είναι πιο ευαίσθητες στα περισσότερα από τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της κλίμακας από ό,
τι οι άνδρες (Πίνακας 1).
Στον πρώτο δείκτη (Αρχιτεκτονικός χώρος) ο έλεγχος Mann-Whitney U (2325.000, Z =2.864, p =004) έδειξε ότι στατιστικά σημαντική διαφορά, καταγράφεται στην τελευταία δήλωση
του δείκτη της ελληνικής εκδοχής (PREQ & NA): «Η διάσταση των κτιρίων είναι καταπιεστική σε
αυτή τη γειτονιά» με τον μέσο όρο των απαντήσεων των γυναικών να συμφωνεί περισσότερο με
την αντίστοιχη δήλωση.
ΑΝΔΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ
p
(N=69)
(N=91)
Μεταβλητή ΦΥΛΟ
Means (standard deviations)
1.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
4,62 (1,105) 4,92 (1,113)
.300
2.ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
5,58 (1,190) 5,48 (1,105)
.531
3.ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
2,92 (1,466) 3,30 (1,347)
.093
4.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 4,25 (1,244) 4,22 (1,507)
.567
5.ΧΑΛΑΡΩΣΗ
4,86 (1,299) 4,80 (1,272)
.616
6.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΤΡ.ΖΩΗΣ
4,23 (1,487) 4,01 (1,295)
.233
7.ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
3,20 (1,483) 3,37 (1,498)
.472
8.ΚΟΙΝΩ. ΦΡΟΝΤΙΔΑ
3,54 (1,392) 3,49 (1,440)
.952
9.ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2,93 (1,450) 3,40 (1,308)
.020
10.ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡ.
3,52 (1,488) 3,65 (1,769)
.751
11.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
3,17 (1,248) 3,41 (1,385)
.166
12.ΑΣΦΑΛΕΙΑ
4,07 (1,234) 4,20 (1,314)
.220
13.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
3,71 (1,068) 4,04 (1,106)
.021
14.ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
4,92 (1,370) 4,39 (1,593)
.063
Πίνακας 1. Μέσοι Mann-Whitney (τυπικές αποκλίσεις), p= Sig..
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Αναφορικά με τους «Χώρους πρασίνου» τα δύο φύλα συμφωνούν (με τους άνδρες να είναι
πιο κοντά) ότι η έλλειψη χώρων πρασίνου αποτελεί ενοχλητικό περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό. Οι
μέσοι όροι των δεικτών: «Περιβαλλοντική υγεία, Χαλαρωτικός/αγχωτικός Τρόπος ζωής και
Ενεργητικός/ανιαρός τρόπος ζωής στατιστικά δεν έχουν σημαντικές διαφορές και δείχνουν ότι
άντρες και γυναίκες του δείγματος μάλλον συμφωνούν ότι τα υπό εξέταση περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά αποτελούν αντιληπτά ενοχλητικά χαρακτηριστικά.
Οι μέσοι όροι των τιμών των απαντήσεων των δεικτών της κλίμακας που αναφέρονται στην
«Αποτελεσματικότητα του δικτύου αστικών μεταφορών και στην Παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής
Φροντίδας», δε διαφοροποιούνται αισθητά. Διαφαίνεται ότι οι αστικές δημόσιες μεταφορές και οι
κοινωνικές παροχές γίνονται αντιληπτές μάλλον ως ανεπαρκείς (Evans, et al, 2002).
Αναφορικά με τις δημόσιες «Αθλητικές υπηρεσίες», οι άντρες φαίνεται να ενοχλούνται
αρκετά (p=.020) από την ανεπάρκεια υπαίθριων αθλητικών χώρων και τις «Παροχές αθλητικών
υπηρεσιών» σε σχέση με τις γυναίκες.
Οι μέσοι όροι των τιμών των απαντήσεων των δεικτών «Παροχή εμπορικών και οικονομικών
υπηρεσιών & Υπηρεσιών συντήρησης» καταδεικνύουν συμφωνία ως προς τη χαμηλή
αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (οι άντρες ενοχλούνται περισσότερο),
αναδεικνύοντας τα ζητήματα μάλλον ως ενοχλητικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.
Η «Αίσθηση της ασφάλειας» στον ευρύτερο χώρο της γειτονιάς της Μ.Π.Ρ., φαίνεται ότι
είναι μειωμένη, άντρες και γυναίκες μάλλον συμφωνούν με την πιθανότητα επικίνδυνων
συναντήσεων τη νύχτα. Με βάση τα παραπάνω και σε γενικό επίπεδο, διαφαίνεται ότι το ζήτημα
της ασφάλειας θεωρείται υπαρκτό και αξιολογείται κυρίως από τις γυναίκες μάλλον ως ενοχλητικό
(Evans & Stecker, 2004). Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων, κοινή είναι η αντίληψη ότι η
«Διακριτική ευχέρεια» είναι μάλλον χαμηλή και ότι «είναι δύσκολο να αναπτυχθούν φιλίες σ’
αυτήν τη γειτονιά» με τους άντρες να υποστηρίζουν περισσότερο αυτήν την πρόταση. Άντρες και
γυναίκες του δείγματος συμφωνούν ως προς την αντιλαμβανόμενη χαμηλή διακριτικότητα των
συγκατοίκων και ότι με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες δεν ευνοείται η ανάπτυξη και σύσφιξη των
ανθρώπινων σχέσεων με τις γυναίκες να υποστηρίζουν περισσότερο αυτήν την άποψη, p=.021.
Ο έλεγχος Mann-Whitney U, έδειξε ότι οι μέσοι όροι των απαντήσεων ως προς το δείκτη που
αναφέρεται στο βαθμό διασύνδεσης του ατόμου με την ευρύτερη κοινότητα, διαφοροποιούνται
αισθητά (U=2602,000, p=.063). Οι άντρες του δείγματος αισθάνονται μέρος μιας έγκυρης και
σταθερής δομής που είναι η γειτονιά τους, την οποία στηρίζουν και η οποία με τη σειρά της τους
αναγνωρίζει ως μέλη και θα ήταν πολύ δύσκολο να την εγκαταλείψουν (p=.017).
3β. Ηλικιακή ομάδα και αντιληπτά οικιστικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
Για να ελεγχθεί η συνάφεια ανάμεσα στην κατηγορική μεταβλητή «ΗΛΙΚΙΑ» με έξι κατηγορίες
1,<20 (N=22), 2=20-29 (N=11), 3=30-39 (N=34), 4=40-49 (N=43), 5=50-59 (N=35), 6,>60 (N=17) και
επτάβαθμη κλίμακα τύπου Likert με μη κανονικές κατανομές, εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός
έλεγχος Kruskal-Wallis. Στον Πίνακα 2, παρουσιάζεται με αναλυτικό τρόπο ο βαθμός συμφωνίας των
ηλικιακών ομάδων σε καθεμία από τις προτάσεις, καθώς και η post-hoc ανάλυση µε τη δοκιμασία
Bonferroni να επιλέγεται για τις περιπτώσεις που η υπόθεση της ισότητας των διασπορών ικανοποιείται
(p>.05), ενώ εφαρμόζεται ο έλεγχος Tamhane’s T2, στις περιπτώσεις που η υπόθεση της
ομοσκεδαστικότητας δεν είναι εύλογη (p<.05) (Μαγγόπουλος, 2005).
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι το αίσθημα της ανασφάλειας αυξάνεται
ανάλογα με την ηλικία με την ηλικιακή ομάδα των 50-59 να είναι πιο ευαίσθητη (Fornara et al,
2007). Η διόρθωση Tamhane’s T2, επιβεβαιώνει τη στατιστικά σημαντική διαφορά της πρώτης
μεταξύ της 1ης και 5ης ομάδας, ενώ η διόρθωση Bonferroni μεταξύ δεύτερης και τρίτης. Η ίδια
ομάδα (50-59) δείχνει πιο ευαίσθητη σε ζητήματα ρύπανσης και θορύβου που επικρατούν στη
γειτονιά. Στους ερωτώμενους άνω των 60 ετών, παρατηρείται ένα υψηλό επίπεδο όχλησης τόσο
από την έλλειψη χώρων πρασίνου (df 5, p=.001), (ο πίνακας πολλαπλών συγκρίσεων έδειξε
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ηλικιών <20 και 50-59 p=.000) όσο και από την
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ανεπάρκεια του δικτύου δημόσιων μεταφορών με στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 5ης και
1ης ομάδας, αναδεικνύοντας το δείκτη μάλλον ως αγχωτικό. Ως χαμηλό αξιολογείται από όλες τις
ηλικιακές ομάδες το επίπεδο παροχής κοινωνικής φροντίδας (Robin et al, 20077). Η έλλειψη
δημόσιων χώρων άθλησης φαίνεται να ενοχλεί τις 4 μικρότερες ηλικιακές ομάδες και περισσότερο
την ομάδα. <20 (p=.026). Η χαμηλή προσβασιμότητα στα διάφορα μέρη της πόλης έδειξε υψηλό
βαθμό συμφωνίας που κορυφώνεται όσο η ηλικία των ερωτώμενων αυξάνεται (Farrell, 2005).
Στην κλίμακα «Συντήρηση» οι ερωτώμενοι αξιολογούσαν την αποτελεσματικότητα της
προσπάθειας συντήρησης των δρόμων από τους υπεύθυνους διαχείρισης της πόλεως, αλλά και τη
φροντίδα που δείχνουν οι συμπολίτες για τη γειτονιά τους. Οι ερωτώμενοι όλων των ηλικιακών
ομάδων, έδειξαν ότι μάλλον ενοχλούνται (Debek & Janda-Debek, 2015) από τα ζητήματα
μειωμένης συντήρησης, «όπως καθαριότητα δρόμων, κατάσταση σημάτων οδικής κυκλοφορίας και
προσωπικού ενδιαφέροντος και φροντίδας» της γειτονιάς από του συγκατοίκους, με την ομάδα <20
να είναι πιο κοντά σ’ αυτήν την πρόταση. Διαπιστώνεται ότι η δυσκολία ανάπτυξης κοινωνικών
σχέσεων, αποτελεί ενοχλητικό περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό για τις 4 μικρότερες ηλικιακές
ομάδες. Η ομάδα 40-49 εκφράζει περισσότερο την ενόχληση της από την τάση απομόνωσης των
κατοίκων, τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας ανάπτυξης φιλίας μεταξύ τους και την πιθανότητα
συνάντησης τη νύχτα με επικίνδυνους ανθρώπους (p=.005, p=.006, p=.003). Τέλος 5 από τις έξι
ομάδες θεωρούν τη γειτονιά τους μέρος του εαυτού τους και ιδανικό τόπο για να ζήσουν, με την
ομάδα 50-59 να υποστηρίζει περισσότερο αυτήν την άποψη, αναδεικνύοντας ως ποιοτικό
χαρακτηριστικό για όλες, (η <20 διαφωνεί με αυτήν τη πρόταση).
< 20
20-29
30-39
(N=22)
(N=11)
(N=34)
Means (standard deviations) and results of post hoc comparisons tests
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH (*)
4.65(.96)
4.85(.93)
5.06(.70)
20-29
30-39
40-49
.000
50-59
>60
ΠΡΟΣΒΑΣΙMOΤΗΤΑ (*)
5.53(1.01)
6.03(.80)
5.74(.93)
< 20
.030
20-29
.021
30-39
.030
.021
40-49
50-59
>60
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΑΣΙΝ. (*)
3.24(.67)
2.58(.80)
3.14(1.21)
< 20
20-29
.02
30-39
.02
40-49
50-59
.000
>60
.006
.007
.035
ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΗ ΥΓΕΙΑ (**)
3.55(1.41)
4.42(.94)
4.48(1.37)
< 20
20-29
30-39
40-49
50-59
03
.001
.000
>60
ΧΑΛ/ΚΟΣ ΤΡ. ΖΩΗΣ (**)
4,27(1,04)
4,76(1,55)
5,01(1,52)
< 20
20-29
30-39
40-49
50-59
.036
>60
ΕΝΕΡ/ΚΟΣ ΤΡ. ΖΩΗΣ (**)
4.02(.99)
4.39(1.40)
4.61(1.36)
< 20
20-29
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40-49
(N=43)

50-59
(N=35)

>60
(N=17)

4.37(1.32)

5.17(1.30)

4.71(.84)

5.86(1.15)

5.20(1.63)

.000

5.09(1.05)

2.78(1.64)

3.62(1.64)
.000

3.29(1.41)
.006
.007
.035

4.19(1.23)

4.41(1.68)
03
.001
.000

4.20(1.13)

4.51(1.11)

5.23(1.17)
.036

5.16(1.12)

3.60(1.23)

4.15(1.51)

4.20(1.61)
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30-39
40-49
50-59
>60
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (*)
< 20
20-29
30-39
40-49
50-59
>60
ΚΟΙΝΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (**)
< 20
20-29
30-39
40-49
50-59
>60
ΑΘΛΗΤΙΚEΣ ΥΠΗΡ (*)
< 20
20-29
30-39
40-49
50-59
>60
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡ (**)
< 20
20-29
30-39
40-49
50-59
>60
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (**)
< 20
20-29
30-39
40-49
50-59
>60
ΑΣΦΑΛΕΙΑ (**)
< 20
20-29
30-39
40-49
50-59
>60
ΚΟΙΝ/ΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (*)
< 20
20-29
30-39
40-49
50-59
>60
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΓΕΙΤ. (**)
< 20
20-29
30-39
40-49
50-59
>60
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.019
.019

3.64(1.12)

2.67(1.04)

2.92(1.52)

3.38(1.36)

3.80(1.61)

2.82(1.72)
.00
.01
.01

.00
3.38(1.32)

.01
3.52(1.38)

.01
3.55(1.59)

3.29(1.17)

3.90(1.37)

3.35(1.79)
.00
.00
.02
.00
.035

.00
2.98(1.07)

.00
2.61(.85)
.00

.02
3.29(1.26)
.02

.00
3.07(1.45)
.04

.035
3.70(1.63)

3.00(1.38)

4.30(1.60)

2.73(1.49)

3.56(1.44)

3.74(1.54)
.05
.03

3.38(1.91)

3.39(1.73)

.05

.03

3.36(1.12)

3.24(1.23)

3.27(1.50)
.00

3.22(1.20)
.01

3.42(1.56)
.01

3.35(1.12)
.00

.00
.01
.01
.00
4.18(1.71)

3.58(1.23)

4.09(1.170

4.61(1.12)

3.83(1.07)
.000
.000
.010

4.06(1.19)

.000

.000

.010

4.33(1.320

3.58(1.07)

3.58(1.17)
.014

.00
.02
.04

.03
.03
4.08(.88)

3.96(.71)

3.61(1.51)

.005
.006

.014
.005

.003
.003

3.73(1.72)

4.70(1.80)

4.29(1.64)
.051

4.47(1.31)

.051

5.47(1.02)
.000

5.10(1.30)
.002

.001
.005

.000
.002

.001

.005

Πίνακας 2. Στατιστικά σημαντικές διαφορές με τον έλεγχος Kruskal-Wallis και post-hoc ανάλυση.
(*) διόρθωση Tamhane’s T2 (p<.05). (**) διόρθωση Bonferroni (p>.05).
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Συμπεράσματα
Η ελληνική εκδοχή της κλίμακας των «αντιληπτών οικιστικών ενοχλητικών περιβαλλοντικών
χαρακτηριστικών» αναδεικνύεται ως ένα ενδιαφέρον εργαλείο έρευνας των δεικτών του αστικού
χώρου, το οποίο διερευνά τις αρχιτεκτονικές, χωρικές, λειτουργικές, κοινωνικές διαστάσεις και το
βαθμό διασύνδεσης του ατόμου με τη γειτονιά, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τους κατοίκους
που βιώνουν το συγκεκριμένο αστικό φυσικό και κοινωνικό περίγυρο.
Η έρευνά μας, ωστόσο, περιέχει μια σειρά από περιορισμούς, ιδίως όσον αφορά τη
μεθοδολογία της. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το δείγμα μας περιέχει ένα σχετικά μικρό αριθμό
ερωτώμενων (Ν=162), κατά συνέπεια δεν είναι αντιπροσωπευτικό του ελληνικού πληθυσμού. Τα
αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες στις Δημοτικές αρχές της
πόλεως Ρόδου, σχετικές με την εγκυρότητα των αποφάσεων τους, αλλά και για την αντιμετώπιση
της ανεξέλεγκτης αστικής ανάπτυξης και την επιδείνωσης της ποιότητας του αστικού
περιβάλλοντος. Σε με μια τέτοια περίπτωση θα ήταν σκόπιμο να προσδιοριστεί ένα
αντιπροσωπευτικότερο δείγμα των ατόμων που κατοικούν στο χώρο αυτό. Ελπίζουμε ότι η κλίμακα
θα συμβάλει στη συζήτηση για την αξιολόγηση των υποκειμενικών χαρακτηριστικών της
ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και τη σύγκριση τους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
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Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1917 – 1932)
Βρέττη Ανθούλα
anthivretti@yahoo.gr
MA Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, ΕΚΠΑ
Περίληψη
Οι προσπάθειες εκδημοκρατισμού της ελληνικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα
μπορούν σε μεγάλο βαθμό να συνδεθούν με την ψήφιση δύο εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Πιο
συγκεκριμένα, εκείνη της περιόδου 1929 – 1932, επί κυβερνήσεως Ε. Βενιζέλου και της περιόδου
1963 – 1965, επί κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου. Η παρούσα εργασία θα περιοριστεί στις
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα την περίοδο του μεσοπολέμου (1922 – 1940). Από
το 1917 άρχισαν οι συστηματικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος, οι οποίες όμως αντιμετώπιζαν για μισό αιώνα την έντονη αντίδραση από
οργανωμένους φορείς. Η μεταρρύθμιση της περιόδου 1917 – 1920 θεωρείται σημαντική στα
εκπαιδευτικά προγράμματα της χώρας καθώς έλαβε μέτρα για την καλύτερη μόρφωση, τη
μετεκπαίδευση και τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, προώθησε την αποκέντρωση και
βελτίωση της διοίκησης των σχολείων, ενώ κατήργησε την διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στο
Δημοτικό σχολείο. Τον Ιούλιο του 1928 ο Βενιζέλος συνέχισε την μεταρρυθμιστική προσπάθεια
που έμελλε να αποτελέσει τομή στην ιστορία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η
«εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929» συνέβαλε σημαντικά στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού
συστήματος στις νέες εθνικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Η εργασία μας θα
επικεντρωθεί στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο του μεσοπολέμου. Βασιζόμενοι στις
κυριότερες θεωρίες για την εκπαιδευτική πολιτική (φιλελεύθερη, μαρξιστική και νεοσυντηρητική)
και τον τρόπο που πραγματεύονται το ζήτημα της συγκρότησης των εκπαιδευτικών θεσμών θα
προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τα ιδεοπολιτικά κίνητρα των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων
(1917 και 1929) και τη συμβολή τους στον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση
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της ελληνικής κοινωνίας. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι στόχος των βενιζελικών
μεταρρυθμίσεων ήταν η σύνδεση του σχολείου με την παραγωγική δραστηριότητα, η οποία θα
συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, στη μείωση των άνεργων πτυχιούχων και στον
αστικό εκσυγχρονισμό. Έτσι, οι μεγάλες μάζες του πληθυσμού θα αποκτούσαν τα εφόδια για τη
ζωή και θα εντάσσονταν ομαλά στην δομή της ελληνικής κοινωνίας.
Λέξεις κλειδιά: εκδημοκρατισμός, εκπαίδευση, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, Μεσοπόλεμος,
Ελλάδα
1. Εισαγωγή
Η εκπαίδευση ως δραστηριότητα του σύγχρονου κράτους αποτελεί χαρακτηριστικό
παράδειγμα δημόσιου – κοινωνικού αγαθού από το οποίο δεν αποκλείεται κανένας και ισχύει η
αρχή της από κοινού κατανάλωσης. Ιστορικά, η αγωγή των νέων αποτελούσε ευθύνη της
οικογένειας ή ιδιωτικών φορέων. Με την οργάνωση των κοινωνιών σε κράτη, τις υπηρεσίες και την
οργάνωση της εκπαίδευσης ανέλαβε ο δημόσιος τομέας. Η δημιουργία των εκπαιδευτικών
συστημάτων, η καθιέρωση της υποχρεωτικής και δωρεάν εκπαίδευσης είναι ένα φαινόμενο που
εμφανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα και στο οποίο οι πολίτες συμμετέχουν έμμεσα, μέσω της
φορολογίας. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του
Μεσοπολέμου στην Ελλάδα2, ενώ μέσα από την ανάλυση προσπαθεί να αναδείξει και το ρόλο του
κράτους στον τομέα της εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα, η αστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αποτέλεσε κύριο αίτημα των
διανοουμένων από το τέλος του 19ου αιώνα. Η έντονη αντίδραση όμως από οργανωμένους φορείς
καθώς και οι πολιτικές εξελίξεις που σημειώθηκαν την περίοδο του μεσοπολέμου ανέστειλαν την
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Όπως σημειώνει η Α. Φραγκουδάκη η γλωσσική και εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση «προτείνεται πριν το 1900, καταστρέφεται το 1920, νομοθετείται το 1929 και
παραφθείρεται κάνοντας συνεχώς βήματα προς τα πίσω μέχρι την δεκαετία του 1960, οπότε θα
νομοθετηθεί ξανά για να ξανακαταστραφεί και να αρχίσει το 1974, καθώς η μεταρρύθμιση από τις
παραμονές του αιώνα έως σήμερα είναι λίγο πολύ η ίδια, βασίζεται δηλαδή σε ίδιες αρχές και τείνει
προς παρόμοιους στόχους» (Φραγκουδάκη, 2004). Παρακάτω θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε
την πορεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης εκκινώντας από το 1911, που αποτελεί μια πρώτη
μεταρρυθμιστική προσπάθεια φτάνοντας μέχρι την μεταρρύθμιση του 1929. Η εργασία έχει
βασιστεί σε πρωτογενές υλικό (νόμοι, ομιλίες πρωθυπουργών και υπουργών παιδείας) αλλά και
στις υπάρχουσες βιβλιογραφικές αναφορές.
2. Κυρίως μέρος
2.1. Η εκπαιδευτική πολιτική 1911 - 1918
Ιστορικά, το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι το κοινωνικό δικαίωμα που αναγνωρίστηκε
πρώτο στην ελληνική συνταγματική ιστορία. Η δημόσια εκπαίδευση κατοχυρώθηκε ρητά στο
Σύνταγμα του Άστρους, το 1823, επιβάλλοντας στο κράτος να οργανώσει την εκπαίδευση με
συστηματικό τρόπο και να εισάγει σε όλη την επικράτεια την αλληλοδιδακτική μέθοδο(Αλιβιζάτος,
2007).
Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα το εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηριζόταν από την
κυριαρχία των κλασικών μαθημάτων, την περιφρόνηση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας
(γλώσσας, ιστορίας, κοινωνίας, φύσης), της τεχνικής γνώσης καθώς και την πλήρη έλλειψη
πρακτικής διδασκαλίας, που θα απέβλεπε στην ανάπτυξη χειρονακτικών δεξιοτήτων. Ένα από τα
αρνητικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας ήταν η στάση της απέναντι στην εργασία και η
περιφρόνηση που έδειχνε προς την παραγωγική και πρακτική εργασία (Μπουζάκης, 1994 και
2 Θα γίνει ωστόσο αναφορά στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 1913 – 1917 πρώτον γιατί πραγματοποιήθηκαν επί
πρωθυπουργίας Ελ. Βενιζέλου, αποτελώντας πρώιμες μορφές της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1929 και δεύτερον για να γίνει
φανερή η στάση του Βενιζέλου και του κόμματος των φιλελευθέρων όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική της περιόδου.
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Μπέλλα, 2005). Υπήρχαν ωστόσο φιλελεύθεροι διανοούμενοι, οι οποίοι οραματίζονταν τη
δημιουργία μιας σύγχρονης Ελλάδας μέσα από την αναγέννηση της παιδείας. Η ανάληψη της
εξουσίας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, έδωσε την ευκαιρία στους προοδευτικούς διανοούμενους
της εποχής να υποστηρίξουν την υλοποίηση ενός προγράμματος αστικού εκσυγχρονισμού που θα
δημιουργούσε τους όρους για μετέπειτα κοινωνικές αλλαγές (Μπέλλα, 2005).
Ο Απόστολος Αλεξανδρής, ως υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση Βενιζέλου το 1911
ανέλαβε να συνθέσει και να υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Η
εκπαιδευτική πολιτική της περιόδου περιλάμβανε μια σειρά αιτημάτων όπως την καθιέρωση
εξατάξιου γυμνασίου, πρόβλεψη για περιορισμό της ροπής προς τις κλασσικές σπουδές με
παράλληλη εισαγωγή πρακτικών μαθημάτων, την ίδρυση τεχνικών, γεωργικών και επαγγελματικών
σχολών, καθώς και το ζήτημα της γυναικείας εκπαίδευσης. Τα συγκεκριμένα νομοσχέδια
κατατέθηκαν σταδιακά στη Βουλή, διότι δεν ήταν έτοιμα στις επιμέρους διατάξεις τους αλλά μόνο
στο περίγραμμά τους (Αντωνίου, 2007).
Την ίδια περίοδο, ο Ε. Βενιζέλος και η Β’ Αναθεωρητική Βουλή προχώρησαν σε μερική
αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος του 1864 θέτοντας υπό την εποπτεία και τη δαπάνη
του κράτους την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αν και ο βουλευτής, Μάρκου Δ.,
πρότεινε τη δωρεάν παιδεία και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο Ελ. Βενιζέλος αντέτεινε ότι κάτι
τέτοιο δεν θα μπορούσε να ισχύσει, καθώς «τα τέλη» που προέβλεπε η ισχύουσα πανεπιστημιακή
νομοθεσία δεν μπορούσαν να καταργηθούν, γιατί το κράτος δεν διέθετε τους αναγκαίους πόρους.
Το κράτος επομένως μπορούσε να παρέχει δωρεάν μόνο στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση
(Αλιβιζάτος, 2007).
Ένα ακόμα μείζον θέμα που συζητήθηκε στην ειδική συνεδρίαση της Β’ Αναθεωρητικής
Βουλής το 1911 ήταν το ζήτημα της γλώσσας. Καθηγητές, λόγιοι, εκπρόσωποι της Εκκλησίας και η
αντιπολίτευση της περιόδου ξεκίνησαν έναν αγώνα για την υπεράσπιση της καθαρεύουσας. Οι
αντιπαραθέσεις για το γλωσσικό ζήτημα ήταν έντονες και μερικοί βουλευτές δεν δίστασαν να
ζήτησουν πρόβλεψη στο Σύνταγμα όπου θα «απολύεται πας λειτουργός εκπαιδεύσεως
οπωσδήποτε, αν επιδεικνύει τάσεις προς παραφθοράν» της επίσημης γλώσσας (Αλιβιζάτος, 2007).
Αν και ο Ελ. Βενιζέλος ήταν υπέρ της καθιέρωσης της δημοτικής γλώσσας, η πίεση που ασκήθηκε
από μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας «περί αμύνης της εθνικής γλώσσας», είχε ως
αποτέλεσμα την υποχώρησή του στο γλωσσικό ζήτημα (Φραγκουδάκη, 2007 και Αλιβιζάτος,
2007). Το νέο Σύνταγμα όριζε την καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσσα του κράτους και απαγόρευε
κάθε απόπειρα «παραφθοράς» της (Φραγκουδάκη, 2007).
Από τα δεκαεννέα νομοσχέδια που κατέθεσε ο Αλεξανδρής στη Βουλή μόνο τα επτά έγιναν
νόμοι του κράτους. Ωστόσο, με εξαίρεση τη νομοθετική ρύθμιση που αφορούσε το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, οι υπόλοιπες νομοθετικές ρυθμίσεις «αποτελούσαν λύσεις σε
προβλήματα που δεν συνδέονταν άμεσα με την μεταβολή της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού
συστήματος», με συνέπεια να μην μπορεί να γίνει λόγος για μεταρρύθμιση(Αντωνίου, 2007).
Οι πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν δεν επέτρεψαν την περαιτέρω ψήφιση των
νομοσχεδίων. Μετά την εκλογική αναμέτρηση του 1912 ο Απ. Αλεξανδρής αντικαθίσταται από τον
Ιωάννη Τσιριμώκο, ο οποίος δίνει μια συγκεκριμένη μορφή στα νομοσχέδια που είχαν κατατεθεί το
1911.
Η εκπαιδευτική μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχίστηκε και το 1913 με εκπαιδευτικά
νομοσχέδια που συντάχθηκαν από τον Δημήτριο Γληνό και κατατέθηκαν από τον τότε Υπουργό
Παιδείας Ι. Τσιριμώκο. Τα νομοσχέδια του 1913 προέβλεπαν την ίδρυση νηπιαγωγείων για παιδιά 4
ετών. Επίσης προβλεπόταν υποχρεωτική, ενιαία φοίτηση και με πρακτικό προσανατολισμό
εξάχρονη δημοτική εκπαίδευση, η «διχοτόμηση» της μέσης εκπαίδευσης σε τρίχρονο «αστικό
σχολείο», όπου το βάρος θα δινόταν στα πρακτικά μαθήματα οδηγώντας σε τεχνικές –
επαγγελματικές σχολές και σε εξάχρονο γυμνάσιο με δύο κατευθύνσεις (φιλολογικό – πρακτικό)
οδηγώντας στο πανεπιστήμιο. Άλλες διατάξεις στόχευαν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των
δασκάλων, στην προώθηση της τεχνικο – επαγγελματικής εκπαίδευσης, στη βελτίωση της
υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων και τη φροντίδα για την μόρφωση των γυναικών
(Κουστουράκης, Μπουζάκης, 2002).
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Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1913 αποτέλεσε την αρχή της γλωσσο – εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης με στόχο την προσαρμογή της ελληνικής εκπαίδευσης στις νέες κοινωνικές,
πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Η δημιουργία τεχνικο – επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι
υπόλοιπες προσπάθειες αναδιάρθρωσης της παιδείας έκαναν πολλούς να χαρακτηρίζουν τα
νομοσχέδια του 1913 προοδευτικά και με δομή δημοκρατική, η οποία έλειπε ακόμα και από τις
μεταρρυθμίσεις του 1964 και 1976. Μέσα από τα νομοσχέδια του 1913, επισημάνθηκαν δύο
σοβαρές αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος, η αμάθεια μεγάλου μέρους του πληθυσμού και
η υπερπαραγωγή πτυχιούχων. Η κριτική που δέχτηκαν τα συγκεκριμένα νομοσχέδια εστιαζόταν
στον περιορισμό της φοίτησης στο γυμνάσιο, από τα επτά στα έξι χρόνια, και στην κατάργηση των
αρχαίων Ελληνικών στο δημοτικό σχολείο (Χατζηστεφανίδης, 1986:262 – 263).
Ύστερα από την αποτυχημένη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1913 και τον Εθνικό
Διχασμό που είχε μεσολαβήσει, στα μέσα Ιουνίου του 1917 η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης
επιστρέφει στην Αθήνα και ο Βενιζέλος επαναφέρει τη Βουλή του 1915. Η προσωρινή κυβέρνηση
της Θεσσαλονίκης εξέδωσε διάταγμα (2585/1917) «περί εισαγωγής της δημοτικής γλώσσης στο
δημοτικό σχολείο», μέτρο το οποίο υιοθετήθηκε και στην Αθήνα μετά την επιστροφή της
κυβέρνησης και κυρώθηκε ως νόμος του κράτους με τον αριθμό 827/1917 (Νούτσος, 1990 και
Χατζηστεφανίδης, 1986). Η δημοτική υιοθετήθηκε ως επίσημη γλώσσα ολόκληρου του δημοτικού
σχολείου, με παράλληλη διδασκαλία της καθαρεύουσας στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού
(Φραγκουδάκη, 2004). Η βασική αλλαγή ωστόσο έγκειται στο γεγονός ότι άλλαξαν και τα βιβλία
του δημοτικού. Τα νέα βιβλία ήταν εμποτισμένα από ένα νέο πνεύμα, κυριαρχούνταν από μια
ιδεολογία διαφορετική, ενώ περιείχαν μια σύγχρονη, αντιαυταρχική παιδαγωγική, χωρίς
ηθικολογία, αφορισμούς και εντολές. Τα πρότυπα των βιβλίων δεν ήταν πλέον μυθικοί ήρωες. Τα
παραδείγματα που αναφέρονταν στα βιβλία ήταν προσαρμοσμένα στις εμπειρίες των παιδιών, ώστε
να γίνονται κατανοητά. Στόχος των νέων αναγνωστικών ήταν η προώθηση της γνώσης, της
επιστήμης και της λογικής, η υπακοή στους νόμους του Κράτους καθώς και η ενστάλαξη αρετών
όπως της τιμιότητας, της φιλαληθείας και της εργατικότητας (Χατζηστεφανίδης, 1986).
Παράλληλα, άλλαξε το σύστημα συγγραφής, έγκρισης, αριθμού και χρόνου ισχύος του σχολικού
βιβλίου. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των αναγνωστικών που μπορούσαν να εγκριθούν ήταν
απεριόριστος και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Τη διετία 1917 – 1919 κυκλοφόρησαν 10 νέα
αναγνωστικά στη δημοτική, ανάμεσά τους το «Αλφαβητάριο», «Τα ψηλά βουνά» (Φραγκουδάκη,
2004 και Χατζηστεφανίδης, 1986), εγκρίθηκαν βοηθητικά βιβλία για τους εκπαιδευτικούς
γραμμένα στη δημοτική και καταργήθηκε το κρατικό μονοπώλιο των σχολικών βιβλίων που όριζε
τη χρήση του ενός αναγνωστικού σε όλα τα σχολεία (Φραγκουδάκη, 2004). Όσον αφορά τη θέση
των δασκάλων η μεταρρύθμιση του 1917, με το Νόμο 826/1917 πήρε μέτρα για την καλύτερη
μόρφωση, την μετεκπαίδευση και τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης καθώς και μέτρα
για την αποκέντρωση και βελτίωση της διοίκησης των σχολείων (Φραγκουδάκη, 2004).
Οι αντιδράσεις δεν έλειψαν ούτε από αυτήν την μεταρρύθμιση, με αποτέλεσμα μετά τις
εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 και την ήττα του Βενιζέλου, και αυτή η προσπάθεια να
εγκαταλειφθεί. Η αντίδραση εκδηλώθηκε βίαια και αποτελεσματικά όταν μαζί με την αλλαγή της
κυβέρνησης έφυγαν από το Υπουργείο Παιδείας και τα στελέχη του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Σε
σύντομο χρονικό διάστημα διορίσθηκε μια «Επιτροπεία» με σκοπό την εξέταση της γλωσσικής
διδασκαλίας των δημοτικών σχολείων, στην οποία μετείχαν δύο πολέμιοι της δημοτικής, οι
καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέας Σκιάς και Νίκος
Εξαρχόπουλος (Δημαράς,1978). Η «Επιτροπεία» αποφάσισε το 1921 «να καούν» τα 13
αναγνωστικά των πέντε πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου «ως έργα ψεύδους και
κακοβούλου προθέσεως», επαναφέροντας τα προ του 1917 εγκεκριμένα βιβλία, ενώ παράλληλα
καταργήθηκε και η διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας (Γούλη και Καυκουλά, 2004). Η επίθεση
σχετικά με τα νέα αναγνωστικά δεν περιοριζόταν μόνο στη χρήση της δημοτικής αλλά και στην νέα
παιδαγωγική που περιείχαν. Το κείμενο που δημοσιεύθηκε από τον γλωσσολόγο Γεώργιο
Χατζιδάκη «Γενηθήτω φως» περιείχε όλα τα στοιχεία που χαρακτήριζαν την πολεμική εναντίον του
εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Οι κατηγορίες για τα νέα αναγνωστικά εστίαζαν στο γεγονός ότι δεν
περιείχαν αναφορές στο Μπιζάνι και στο Σκρα, αλλά στα Soviet και στους «συντρόφους εν
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Ρωσία», ενώ παράλληλα «περί των μεγάλων ιδανικών, της πατρίδος, της θρησκείας, ουδείς γίνεται
λόγος». Το κομμουνιστικό περιεχόμενο ο Χατζηδάκης το εντοπίζει κυρίως στα «Ψηλά Βουνά»,
όπου υποθάλπεται η αλληλεγγύη και η κοινωνικότητα (Φραγκουδάκη, 2004 και Δημαράς, 2003b).
2.2. Η εκπαιδευτική πολιτική 1919 - 1929
Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1913 και 1917 για την ανανέωση της ελληνικής
εκπαιδευτικής πραγματικότητας, δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί. Η πολιτική αστάθεια στις αρχές
τις δεκαετίας του 1920, δεν ήταν ευνοϊκή για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που προωθήθηκε από
την κυβέρνηση Βενιζέλου (Γούλη και Καυκουλά, 2004). Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 όμως
τα γεωγραφικά όρια της χώρας, ο αριθμός και η σύνθεση του πληθυσμού, η εθνική οικονομία, η
κοινωνική διαστρωμάτωση και τα κυρίαρχα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας είχαν
μεταβληθεί. Στα εκπαιδευτικά ζητήματα οι αλλαγές περιορίζονταν μόνο στην βελτίωση των
αριθμών, που αυτό μεταφραζόταν σε περισσότερους διδάσκοντες, σε περισσότερα σχολικά κτίρια,
σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών και σε μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών. Ωστόσο, στον τρόπο
διδασκαλίας δεν είχε σημειωθεί αλλαγή, ενώ δεν είχαν υιοθετηθεί νέες παιδαγωγικές αρχές
(Δημαράς, 2003a).
Η διακοπή της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης το 1920 δεν έπαυσε να απασχολεί το κόμμα των
Φιλελευθέρων με τις αρχές της αστικής ιδεολογίας να εξειδικεύονται στο χώρο της εκπαίδευσης
(Χατζηστεφανίδης, 1986). Την περίοδο 1922 – 1928 καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη των
εκπαιδευτικών πραγμάτων ήταν η ανάπτυξη της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα αναμενόμενο
αν αναλογιστούμε τις ανακατατάξεις στην κοινωνική διαστρωμάτωση, την οικονομική θέση που
κατέκτησε η αστική τάξη και τη γενικευμένη δυσφορία για την δημόσια εκπαίδευση (Δημαράς,
2003a). Παράλληλα, οι πολιτικές εξελίξεις του 1922 επέτρεψαν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με
τον οποίο αντιμετωπίζονταν τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Την περίοδο του Mεσοπολέμου, κάτω από
το βάρος της Mικρασιατικής καταστροφής, τις διεθνείς αντιδράσεις για τα αποτελέσματα του A'
Παγκοσμίου Πολέμου, την Oκτωβριανή Eπανάσταση και τις σοσιαλιστικές ιδέες που ραγδαία
διαδίδονταν, η κοινωνία ριζοσπαστικοποιείται και το αίτημα για κοινωνικό μετασχηματισμό γίνεται
πιο ισχυρό (Ζούζουλα, 2003). Οι αδυναμίες που προσπάθησε να διορθώσει η μεταρρύθμιση του
1929 σχετίζονταν με το εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της
κοινωνίας, με την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μεγάλων λαϊκών μαζών, με την κατάρτιση των
εκπαιδευτικών, η οποία κρινόταν ελλιπής, με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, το οποίο
χαρακτηριζόταν από καθαρά θεωρητική κατεύθυνση, με τα ακατάλληλα εκπαιδευτικά διδακτήρια
και την απουσία φυσικής αγωγής στο πρόγραμμα σπουδών (Χατζηστεφανίδης, 1986).
Ο Βενιζέλος έχοντας ξεκάθαρη άποψη για τον προσανατολισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής
έδωσε έμφαση ακόμα και στην επιλογή των συνεργατών του. Οι δύο Υπουργοί της περιόδου, ο
Κωνσταντίνος Γόντικας (Ιούλιος 1928 – Ιανουάριος 1930) και ο Γεώργιος Παπανδρέου
(Ιανουάριος 1930 – Μάϊος 1932) ήταν έμπειρα στελέχη του κόμματος. Την τετραετία 1928 - 1932,
ο Βενιζέλος προχώρησε σε μια μόνο αλλαγή στο Υπουργείο Παιδείας, όταν ο Παπανδρέου
αντικατέστησε τον Γόντικα, ο οποίος αποχώρησε για να αναλάβει διοικητής της Αγροτικής
Τράπεζας, ενώ παράλληλα ήταν η πρώτη φορά που η εναλλαγή προσώπων στο Υπουργείο δεν
συνοδεύτηκε από αναπροσαρμογή των κύριων αξόνων της πολιτικής (Χατζηστεφανίδης, 1986 και
Τετράδια Κοινοβουλευτικού Λόγου, 2010).
Αρχικά παρατηρείται αλλαγή στο πρόγραμμα των πρακτικών λυκείων και στη συνέχεια, με
μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες για την αλλαγή της νομοθεσίας
σχετικά με το Μαράσλειο Διδασκαλείο, την έναρξη της λειτουργίας της Παιδαγωγικής Ακαδημίας,
με διευθυντές τους Αλέξανδρο Δελμούζο και Δημήτριο Γληνό αντίστοιχα, και την ίδρυση του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σκοπός των νέων μεταρρυθμίσεων ήταν η εξάπλωση και κατ’
επέκταση η προσπάθεια θεμελίωσης του εκπαιδευτικού δημοτικισμού (Δημαράς, 2003b). Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στη γυναικεία εκπαίδευση με την επαναφορά των «Ανώτερων Παρθεναγωγείων»
καθώς η «Ελληνίς προορίζεται να γίνει καλή μήτηρ και νοικοκυρά». Η συγκεκριμένη νομοθετική
ρύθμιση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις γιατί εστίασε στην προσπάθεια εξισορρόπησης μεταξύ
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δύο ρόλων, αυτών της μητέρας και της συζύγου. Μετά το 1929, ωστόσο, η ίδρυση γυμνασίων
θηλέων και ο διορισμός των γυναικών στην εκπαίδευση εξομάλυνε την κατάσταση. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το 1932 – 1933 το Ανώτερο Παρθεναγωγείο προσέλκυε όλο και μικρότερο
αριθμό κοριτσιών, καθώς η προτίμησή τους στρεφόταν πλέον προς τα Γυμνάσια, ημιγυμνάσια και
Πρακτικά Λύκεια(Ζιώγου – Καραστεργίου, 2007). Πραγματοποιήθηκαν ριζικές αλλαγές όσον
αφορά τη γενίκευση της μεικτής εξάχρονης υποχρεωτικής φοίτησης, η οποία συνδέθηκε από τους
γυναικείους συλλόγους της εποχής με την αναβάθμιση της κοινωνικής θέσης της γυναίκας και την
διεκδίκηση των πολιτικών της δικαιωμάτων (Ζιώγου – Καραστεργίου, 2007). Το παραπάνω μέτρο
εντασσόταν στην κοινωνική – προνοιακή πολιτική της κυβέρνησης να περιορίσει τον
αναλφαβητισμό στις αποτελούμενες ευπαθείς ομάδες της περιόδου (Μπουζάκης,2007).
Εξαγγέλθηκε, επίσης, η ανέγερση 3.176 σχολικών κτιρίων, με δάνειο που είχε συνάψει η
κυβέρνηση με σουηδική εταιρεία (Δημαράς, 2003a). Την περίοδο 1930 – 1932 χτίστηκαν 145
σχολικά κτίρια, τα οποία όμως δεν κατάφεραν να εξοπλιστούν πλήρως (Φραγκουδάκη, 2004).
Όπως έχει αναφερθεί στόχος των μεταρρυθμίσεων του Βενιζέλου ήταν η σύνδεση της
εκπαίδευσης με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της χώρας. Η κύρια αλλαγή που
σημειώθηκε το 1929 ήταν η ίδρυση κατώτερων επαγγελματικών σχολείων και πρακτικών λυκείων
(Φραγκουδάκη, 2004). Σκοπός των συγκεκριμένων σχολείων ήταν «η επαγγελματική
προπαρασκευή των μη επιθυμούντων ν’ ακολουθήσουν ανωτέρας σπουδάς…προς άσκησιν
γεωργικού, εμπορικού, βιοτεχνικού ή οικονομικού επαγγέλματος» (Φραγκουδάκη, 2004, Ρήγος,
2013 και Κοράκης, Μαρίνος, 2004). Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του εξαετούς υποχρεωτικού
δημοτικού σχολείου υπήρχαν τρεις επιλογές, είτε η εγκατάλειψη του σχολείου, είτε η συνέχιση στη
μέση βαθμίδα με εξετάσεις, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρεις κατευθύνσεις, το Κλασικό
Γυμνάσιο, το Πρακτικό Λύκειο και την Μέση Επαγγελματική Σχολή είτε η παρακολούθηση ενός
«κατώτερου επαγγελματικού σχολείου». Η ίδρυση των κατώτερων επαγγελματικών σχολείων από
μερικούς ερμηνεύεται ως διάχυση της παιδείας στις λαϊκές μάζες και από άλλους ως αναπαραγωγή
του ταξικού χαρακτήρα της κοινωνίας. Οι εισαγωγικές εξετάσεις από την μία βαθμίδα στην άλλη
και η πρόβλεψη για καθιέρωση κλειστού αριθμού εισακτέων τόσο στα γυμνάσια όσο και στο
πανεπιστήμιο είχαν ως στόχο να εμποδίσουν ένα μέρος της κοινωνίας να προχωρήσει σε βαθμίδες
εκπαίδευσης που δεν αντιστοιχούσαν στην κοινωνική τους τάξη και να στραφεί προς τη γη
(Τετράδια Κοινοβουλευτικού λόγου, 2010). Ο Ελ. Βενιζέλος διακήρυττε ότι «οι χαρισματικοί θα
πρέπει να γευτούν τα αγαθά της κλασσικής παιδείας». Σε προεκλογικό λόγο το 1928 ο Βενιζέλος
στη Θεσσαλονίκη ανέφερε «Είμαι θιασώτης της κλασσικής εκπαιδεύσεως αλλά δι’ ελαχίστην
αναλογίαν της σπουδαζούσης νεολαίας, δια τους ολίγους εκλεκτούς, οι οποίοι θα αποτελέσουν την
ηγεσίαν της αύριον» (Μπουζάκης, 2007, Δημαράς, 1988 και Κοράκης, Μαρίνος, 2004). Το «ρετιρέ
του εκπαιδευτικού συστήματος», επομένως προορίζεται για όσους έχουν το χάρισμα. Η διάρθρωση
της μεταρρύθμισης του 1929 φαίνεται να ήταν λιγότερο δημοκρατική από εκείνες του 1913 και
1917 καθώς δεν διασφάλιζε την εκπαιδευτική κινητικότητα. Σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις του
1929 η εφημερίδα Ακρόπολη σημείωνε χαρακτηριστικά ότι «ό,τι περιέχουν καλό δεν είναι νέο, ό,
τι περιέχουν νέο δεν είναι καλό» (Χατζηστεφανίδης,1986).
Όσον αφορά το ζήτημα της γλώσσας του δημοτικού σχολείου, το 1930 ψηφίστηκε ο Ν. 5045
που όριζε την υποχρεωτική διδασκαλία της δημοτικής σε όλες τις τάξεις του δημοτικού με
παράλληλη διδασκαλία της καθαρεύουσας στις δύο τελευταίες τάξεις. Είχε προηγηθεί, ωστόσο, το
1927 Συνταγματική Αναθεώρηση, στην οποία δεν υπήρχε πλέον δέσμευση για τη γλώσσα,
καταργώντας με αυτόν τον τρόπο το επίθετο «υποχρεωτική» για την διδασκαλία της καθαρεύουσας
στην νομοθετική ρύθμιση του 1929(Φραγκουδάκη, 2004 και Δημαράς, 1978).
Όπως ήταν αναμενόμενο οι αντιδράσεις δεν άργησαν να εκδηλωθούν με τα ίδια επιχειρήματα
όπως στο παρελθόν περί διαφθοράς «της θρησκείας, της γλώσσης, της οικογένειας, της
ιδιοκτησίας, της ηθικής, της εθνικής συνειδήσεως, της πατρίδος» (Δημαράς,2003b). Τα
μεταρρυθμιστικά μέτρα της δεύτερης περιόδου διακυβέρνησης από τον Ελ. Βενιζέλο συνοψίζονται
με την μεταρρύθμιση του 1929, στο εξαετές δημοτικό σχολείο, στη μεικτή φοίτηση, τα γενικά
γυμνάσια, τα πρακτικά λύκεια, τις κατώτερες επαγγελματικές σχολές, τα πεντατάξια διδασκαλεία
και την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στο δημοτικό (Μπουζάκης, 2007). Οι βενιζελικές
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μεταρρυθμιστικές προσπάθειες θα ολοκληρωθούν, αλλά θα ανασταλούν λόγω των πολιτικών
αλλαγών που θα ακολουθήσουν (Δικτατορία Μεταξά, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, εμφύλιος
πόλεμος) και θα
επιχειρηθούν ξανά ανάλογες προσπάθειες την δεκαετία του 1960
(Χατζηστεφανίδης, 1986).
3. Συμπεράσματα
Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες εστιάσαμε (1913 – 1917 – 1929) προσπάθησαν
να εφαρμοστούν από τις αστικές δυνάμεις του τόπου και ομάδες διανοουμένων που
αντιλαμβάνονταν την εκπαίδευση ως μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης.
Συνοψίζοντας, στόχος των βενιζελικών μεταρρυθμίσεων ήταν η σύνδεση του σχολείου με την
παραγωγική δραστηριότητα, η οποία θα συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, στη
μείωση των άνεργων πτυχιούχων και στον αστικό εκσυγχρονισμό(Φραγκουδάκη, 2004). Κύριο
μέλημα όλων των προσπαθειών ήταν η καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας, καθιστώντας με αυτόν
τον τρόπο το δημοτικός σχολείο, σχολείο του λαού, ενώ έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη της
τεχνικής παιδείας. Έτσι, οι μεγάλες μάζες του πληθυσμού θα αποκτούσαν τα εφόδια για τη ζωή και
θα εντάσσονταν ομαλά στην δομή της ελληνικής κοινωνίας(Φραγκουδάκη, 2004). Οι αντιδράσεις,
ωστόσο, δεν έλειπαν από καμία φάση της προσπάθειας αυτής, με τα ίδια μάλιστα επιχειρήματα περί
αθεΐας, προδοσίας και υιοθέτησης κομουνιστικών προτύπων. Η καθιέρωση της δημοτικής ως
επίσημης γλώσσας του κράτους και της εκπαίδευσης μόλις το 1976 καταδεικνύει την προσήλωση
μιας μερίδας του πληθυσμού στη δόξα του παρελθόντος, τον καθοριστικό ρόλο της εκκλησίας και
άλλων φορέων στις αποφάσεις του κράτους καθώς και τον φόβο από τον οποίο διακατέχεται η
ελληνική κοινωνία όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις προτάσσοντας ως επιχείρημα την αλλοίωση της
εθνικής καθαρότητας.
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Η ΑΓΙΑ ΓΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ (ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)
Καλογεράκης Α. Γεώργιος
klg1@windowslive.com
Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Θραψανού ΠΕ70
Περίληψη
Ο Ιωάννης Γενειατάκης γεννήθηκε το έτος 1874 στο χωριό Θραψανό Πεδιάδος. Ο πατέρας
του Ηλίας, μετείχε στη Μεγάλη Κρητική Επανάσταση που ξέσπασε στην Κρήτη το 1866.
Μεγάλωσε και ανδρώθηκε με το όραμα της ελευθερίας για την πολύπαθη και αγαπημένη του
Κρήτη. Τα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας διορίζεται δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο Θραψανού.
Διδάσκει τους μαθητές, μεταλαμπαδεύοντάς τους το όραμα της Ελευθερίας και της ΕΝΩΣΗΣ της
Κρήτης με την Ελλάδα.
Το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού, διαθέτει κατά τη γνώμη μας το πληρέστερο ίσως αρχείο
των Δημοτικών Σχολείων της Ελλάδας, αφού διαφυλάττει όλα τα έγγραφα (εισερχόμεναεξερχόμενα) από το 1899 ως σήμερα, σε διακόσιους (200) τόμους. Η μελέτη περιπτώσεων δεκάδων
εγγράφων του αρχείου, που αφορούν τον δάσκαλο Ιωάννη Γενειατάκη, καταδεικνύει την αγάπη
του για την Κρήτη. Την Κρήτη, στα γραπτά του κείμενα, ο Ιωάννης Γενειατάκης την αποκαλούσε
Αγία Γη. Σε έγγραφο με ημερομηνία 1 Νοεμβρίου 1903, το οποίο υπογράφει ο ίδιος, διαβάζουμε
μεταξύ άλλων : «…χάρτη της Ελλάδος, της Ευρώπης, της Ελλην. Χερσονήσου της Ασίας, της Μικράς
Ασίας της Αγίας Γης της Κρήτης και ωρολόγια κρεμαστά του τοίχου δύο κ.λ.π. χρειώδη,
περιμένοντας λέγω και κατά τας προφορικάς υμών υποσχέσεις ουδέν δυστυχώς μέχρι της στιγμής
ταύτης είδον να πράξητε…».
Στις 14 Οκτωβρίου 1912, σε ηλικία 38 ετών, εγκαταλείπει τη θέση του ως Διευθυντής του
Δημοτικού Σχολείου Θραψανού και παίρνει μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913,
κρατώντας ημερολόγιο. Σημαντική ήταν η συμβολή του για την ανέγερση και αποπεράτωση του
διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού. Τιμήθηκε με πολεμικά παράσημα, επαίνους και
εύφημες μνείες. Πεθαίνει στο Θραψανό το έτος 1948, σε ηλικία 74 ετών.
Λέξεις κλειδιά: Ιωάννης Γενειατάκης, Δημοτικό Σχολείο Θραψανού, Αγία Γη της Κρήτης,
Βαλκανικοί Πόλεμοι, Ελευθερία, Δημοκρατία, Ένωση Κρήτης.
Ιωάννης Ηλία Γενειατάκης
Ο Ιωάννης Γενειατάκης γεννήθηκε στο χωριό Θραψανό τον Σεπτέμβριο του 1874.
Παντρεύτηκε τη Μαρία Στεφανάκη και απέκτησαν πέντε παιδιά. Τον Εμμανουήλ, τον Γεώργιο, τον
Στέφανο την Ελένη και την Ελπινίκη. Πτυχιούχος του Διδασκαλείου Ηρακλείου, διορίστηκε
δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο αρρένων Θραψανού στις 12 Σεπτεμβρίου 1893. Με ενέργειές του
παραχωρήθηκε με Διάταγμα από την Κρητική Βουλή το έτος 1907 μια έκταση 2.650 τ.μ. από αγρό
που ανήκε στην Ιερά Μονή Αγκαράθου και βρίσκονταν στο νοτιαανατολικό άκρο του Θραψανού
για την ανέγερση διδακτηρίου.
(Γενειατάκης Ε. Ιωάννης, 2018, Γενεαλογικό δένδρο οικογένειας Ηλία Γενειατάκη, Ηράκλειο
και Έγγραφο Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Πεδιάδος Γ. Γούνη, 18.7.1935).
Στην δασκαλική του πορεία, τοποθετούσε πάντοτε τους μαθητές του στην κορυφή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, φροντίζοντας να τους διδάσκει την αγάπη προς την πατρίδα και την
ελευθερία. Ενεργό μέλος της Κοινωνίας του Θραψανού, αρθρογραφούσε σε εφημερίδες και
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περιοδικά της εποχής, έπαιρνε μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις του χωριού του, υπέρμαχος της
Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, πολεμώντας συγχρόνως ως εθελοντής στον Α΄ Βαλκανικό
πόλεμο.
Συνταξιοδοτήθηκε το έτος 1935 και πέθανε το 1948 σε ηλικία 74 ετών.
Η «ΑΓΙΑ ΓΗ» της Κρήτης
Σε τρία χειρόγραφα, με ημερομηνίες 1 Νοεμβρίου 1903, 28 Ιουνίου 1912 και 1 Οκτωβρίου
1912, καταγράφεται η αγάπη του για την Κρήτη και ο πόθος του δασκάλου Ιωάννη Γενειατάκη για
την Ένωσή της με την Ελλάδα. Αποκαλεί την Κρήτη Αγία Γη, στον κατάλογο ελλείψεων
εποπτικών υλικών του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού και στην παραλαβή και παράδοση των
υλικών του Δημοτικού Σχολείου Μουχτάρων. Η φράση «Αγία Γη» για την Κρήτη, εμπεριέχει τις
ιδέες του δασκάλου για δημοκρατία, ελευθερία και σεβασμό των δικαιωμάτων των Κρητικών, που
βιώνουν το τελευταίο στάδιο (της αυτονομίας) πριν την Ένωση με την Ελλάδα. Τα ιδιόχειρα
έγγραφα με την υπογραφή του Ιωάννη Γενειατάκη αναφέρουν σχετικά:
«Εν Θραψανώ τη 1η Ν/βρίου 1903
Κρητική Πολιτεία
Το Δημοτ. Σχολείον
Θραψανού Πεδιάδος

Προς
τους κ.κ. Ενοριακούς Επιτρόπους του χωρίου τούτου
Εντιμότατοι Κύριοι
Ο υπογεγραμμένος προϊστάμενος της Σχολής ταύτης γνωρίζω υμίν, ότι παραμείνας αρκετόν
χρόνον όπως ίδω πληρουμένας τας ελλείψεις της Σχολής ής προΐσταμαι ήτοι την εξεύρεσιν
καταλλήλου διδακτηρίου οικήματος δια την διδασκαλίαν Αης και Βας τάξεως, εικόνας του Χριστού
δύο μετρίου μεγέθους παρέστησα τον Ιησού ευλογούντα τα παιδία ήτοι μίαν δια το διδακτήριον
οίκημα ενώ εργάζομαι εγώ και ετέραν δια το του συναδέλφου μου, εικόνας φωτογραφικάς μεγάλου
μεγέθους της
Α. Β. Υ. του Πρίγκηπος ηγεμόνος Γεωργίου, χάρτας ήτοι Κοσμοσφαίρια, χάρτην της Ελλάδος,
της Ευρώπης, της Ελλην. Χερσονήσου, της Ασίας, της Μικράς Ασίας, της Αγίας Γης της Κρήτης, και
ωρολόγια κρεμαστά του τοίχου δύο κ.λ.π., χρειώδη, παραμείνας λέγω και κατά τας προφορικάς υμών
υποσχέσεις, ουδέν δυστυχώς μέχρι της στιγμής ταύτης είδον να πράξητε. Εφ ω εκφράζω υμίν την
βαθείαν λύπην μου δια την τοσαύτην αστοργίαν ην επεδείξασθε προς υποστήριξιν έργου αφορώντος
την μόρφωσιν της νέας γενεάς εξ ης εξαρτάται το μέλλον της φιλτάτης πατρίδος ημών.
Προσεχώς αναφέρομαι εις την προϊσταμένην μου αρχήν ημείς θέλετε ευθύνεσθαι δια πάσαν
συνέπειαν μη ευχάριστον
Ο Προϊστάμενος του εν Θραψανού Σχολείου
Ιωάν. Γενειατάκης».
(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θραψανού, Φακ. 1899-1904).
«Πρακτικόν
Παραδόσεως αρχείου Σχολείου κ.τ.λ. του Δημοτ.Σχολείου Μουκτάρων Πεδιάδος
Σήμερον τη 28η του μηνός Ιουνίου ε.ε. ο υπογεγραμμένος διδάσκαλος του σχολείου Μουκτάρων
Πεδιάδος παρέδωκα το αρχείον του σχολείου και λοιπά έπιπλα αυτού εις τον πρόεδρον της Ενορ.
Επιτροπείας του χωρίου Μουκτάρων Αιδεσ. Παπά Μιχαήλ Σταυρακάκην έχοντα ως έπεται. Ήτοι :
1) Ένα Γεν. ΄Eλεγχον και έτερον ειδ. Έλεγχον, εν Μαθητολόγιον και εν βιβλίον πιστοποιητικών
σπουδής.
2) …
5) 8 χάρτας Γεωγραφικούς ήτοι της Ευρώπης, της Ελλάδος, της Ελλην. Χερσονήσου της
Μικράς Ασίας, της Αγίας Γης της Κρήτης, τα κοσμοσφαίρια, χάρτης της Ασίας, της Μικράς
Ασίας και της Αφρικής.
6) …
Εν Μουκτάροις τη 28 Ιουνίου 1912
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Ο παραλαμβάνων πρόε
ο παραδιδούς διδάσκαλος
δρος της Ενορ. Επιτροπείας
Ι. Γενειατάκης
Μουκτάρων
Μιχαήλ Σταυρακάκης».
(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θραψανού, Φακ. Διατάγματα και Πρακτικά Παραδόσεως και
Παραλαβής 1911-1912).
«Πρακτικόν παραδόσεως
Του αρχείου, επίπλων κ.λ. του Δημ. Σχολείου
Μουκτάρων Πεδιάδος
Σήμερον την 1ην Ο/βρίου 1912 υπογεγραμμένος διδάσκαλος του Σχολείου Μουκτάρων
Πεδιάδος παρέδωκα τότε Αρχείον του Σχολείου και λοιπά έπιπλα και σκεύη αυτού εις τον
αναλαβόντα υπηρεσίαν Διδάσκαλον Εμμ. Α. Ασσαριώτην έχουσα ως έπεται : ήτοι
1) Ένα Γενικόν έλεγχον, και έτερον ειδικόν τοιούτον, εν Μαθητολόγιον, εν βιβλίον
πιστοποποιητικών σπουδής
2) …
5) 8 χάρτας Γεωγραφικούς ήτοι, Ευρώπης, Ελλάδος, Ελλ. Χερσονήσου, Μικράς Ασίας,
Αγίας Γης Κρήτης, τα κοσμοσφαίρια, Ασίας, της Μικράς Ασίας και της Αφρικής.
6) …
Εν Μουκτάροις τη 1 Οκτωβρίου 1912
Ο Παραδούς διδάσκαλος
Ο παραλαβών
Ι. Γενειατάκης
Ε. Ασσαργιώτης».
(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θραψανού, Φακ. Διατάγματα και Πρακτικά Παραδόσεως και
Παραλαβής 1911-1912).
Ο Ιωάννης Γενειατάκης εθελοντής στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο (1912)
Στις 8 Οκτωβρίου 1912 ξεκίνησε ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος. Ο συνασπισμός των χωρών
Ελλάδας, Βουλγαρίας, Μαυροβούνιου και Σερβίας βρέθηκε αντιμέτωπος με την Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Ο πόλεμος έληξε στις 30 Μαΐου 1913 με την υπογραφή της Συνθήκης του
Λονδίνου. Το σχολικό έτος 1912-13 ο Ιωάννης Γενειατάκης υπηρετεί ως Διευθυντής στο Δημοτικό
Σχολείο Θραψανού Πεδιάδος. Πέντε ημέρες μετά την έναρξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, ζητά
άδεια από τη Γενική Διοίκηση Κρήτης (μέσω του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου
Καστελλίου), να υπηρετήσει ως εθελοντής. Στην αίτησή του χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων τις
φράσεις «…σφοδρότατον δ’εμοί αισθάνομαι πολεμικόν μένος όπως υπό την Σημαίαν του Σταυρού
υπηρετήσω και εγώ την φίλην πατρίδα…». Η αίτηση του δασκάλου Ιωάννη Γενειατάκη για
χορήγηση αδείας ενός μηνός, αναφέρει:
«Βασίλειον της Ελλάδος, Θραψανό 13 Οκτωβρίου 1912
Προς τον Διευθυντήν του Ανωτ. Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου Πεδ/ος
Αίτησις περί αδείας
Κύριε Διευθυντά
Επειδή ο υπέρ των ιερωτάτων διεξαγόμενος πόλεμος δεν ήτο δυνατόν να αφήση και εμέ
αδιάφορον, σφοδρότατον δ’εν εμοί αισθάνομαι πολεμικόν μένος όπως υπό την Σημαίαν του Σταυρού
υπηρετήσω και εγώ την φίλην πατρίδα, και επειδή προς τούτο έχω ανάγκη ενός μηνός άδεια απουσίας
εκ την υπηρεσίας μου τουλάχιστον, λαμβάνω την τιμήν ο υπογεγραμμένος διευθυντής του σχολείου
τούτου να παρακαλέσω υμάς όπως διαβηβάσητε την παρούσαν μου αίτησιν προς την Σεβ. Ανωτ.
Διεύθυνσιν επί της Παιδείας συντελώντες όπως μοι χορηγηθή η ζητουμένη άδεια ενός μηνός κ.τ.λ.
Ευπειθέστατος ο Διευθυντής
Ι. Γενειατάκης».
(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θραψανού, Φακ. 1911-1913).
Ο Γενικός Διοικητής Κρήτης Στέφανος Δραγούμης, ικανοποιώντας το αίτημα του Ιωάννη
Γενειατάκη, του χορηγεί άδεια ενός μηνός, από τις 14 Οκτωβρίου 1912, στην οποία τονίζει ότι το
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πρώτο δεκαπενθήμερο θα είναι με αποδοχές. Η έγκριση της αδείας του Ιωάννη Γενειατάκη έχει ως
εξής :
«Χανιά 22 Οκτωβρίου 1912
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΣ
Τον κ. Ιωάννην Γενειατάκην Δ/ντήν του Δημοτ. Σχολείου Θραψανού Πεδιάδος.
Λαβόντες υπ’όψιν την υπό χρονολογίαν 13 Οκτωβρίου 1912 αίτησίν σας περί χορηγήσεως
αδείας απουσίας εκ της υπηρεσίας ενός μηνός,
Χορηγούμεν υμίν τοιαύτην ενός μηνός αρχομένην από της 14 Οκτωβρίου 1912, εξ ης
δεκαπενθήμερον μετ’αποδοχών
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Στέφανος Δραγούμης».
(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θραψανού, Φακ. 1911-1913. Ο Στέφανος Δραγούμης ήταν
Γενικός Διοικητής Κρήτης από 12 Οκτωβρίου 1912 ως 8 Ιουνίου 1913).
Εκείνο που δεν πρόβλεψε ο Στέφανος Δραγούμης, Γενικός Διοικητής Κρήτης, ήταν ο πόθος
των Κρητών για την απελευθέρωση της Ηπείρου και η θέληση εκατοντάδων δασκάλων να
μεταβούν στο μέτωπο ως εθελοντές. Η μεγάλη προθυμία και αιτήσεις των εκπαιδευτικών,
ανάγκασαν τον Γενικό Διοικητή στις 8 Νοεμβρίου 1912, ένα μήνα μετά την έναρξη των
εχθροπραξιών, να απαγορεύσει τις άδειες των εκπαιδευτικών για εθελουσία στρατιωτική υπηρεσία.
Η εγκύκλιος του Γενικού Διοικητή Κρήτης έχει ως εξής :
«Χανιά 8 Νοεμβρίου 1912
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Προς
Τους κ. Λειτουργούς της Μέσης και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως
Γνωρίζομαι υμίν ότι από τούδε και εις το εξής άδειαι απουσίας εκ των δημοσίων
εκπαιδευτηρίων προς εθελουσία στρατιωτικήν υπηρεσίαν δεν χορηγούνται
Ο Γενικός Διοικητής
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ».
(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θραψανού, Φακ. 1911-1913).
Ο δάσκαλος Ιωάννης Γενειατάκης, παίρνει μέρος στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο από το τρίτο
δεκαήμερο του Οκτωβρίου ως το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 1912. Επιστρέφει στην Κρήτη
και ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία του για την ανάληψη των καθηκόντων του στο Δημοτικό
Σχολείο Θραψανού. Αναφέρει ότι υπηρέτησε υπό τον εθελοντή Αρχηγό Γεώργιο Μαρή. Από το
έγγραφο του Ιωάννου Γενειατάκη γνωρίζουμε ότι και ο δάσκαλος του Θραψανού Εμμανουήλ Κ.
Ανδρουλάκης υπηρετούσε ως εθελοντής στον ίδιο πόλεμο. Αναλυτικά, ο Ιωάννης Γενειατάκης
αναφέρει :
«Βασίλειον της Ελλάδος
Εν Θραψανώ τη 18 Δεκεμβρίου 1912
Προς
Την Σεβαστήν Γενικήν Διοίκησιν Κρήτης
Κύριε Γενικέ Διοικητά
Ο ευσεβάστως υπογεγραμμένος προϊστάμενος του σχολείου τούτου λαμβάνω την τιμήν να
γνωρίσω Υμίν ότι υπηρετών ως αντάρτης την Πατρίδα υπό τον αρχηγόν κ. Γεώργιον Μαρήν τον εξ
Ηρακλείου και επανελθών άρτι επανέλαβον καθήκοντα εν τη υπηρεσία μου συμφώνως ταις
προφορικώς παρασχεθείσαις εις εμέ οδηγίας υπό του τμηματάρχου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως του
Κράτους, προς δε να παρακαλέσω την Υμετέραν Εξοχότητα όπως διατάξη τον προσωρινώς
μετατεθέντα διδάσκαλον Νικόλαον Γ. Γουβιανάκην εις το σχολείον τούτο όπως παραμείνει μέχρι
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επανόδου εν τη υπηρεσία του αυτού Σχολείου του ετέρου διδασκάλου Εμμ. Ανδρ. απουσιάζοντος εις
πολέμους
Ευπειθέστατος
Ι. Γενειατάκης».
(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θραψανού, Φακ. 1911-1913).
Ο δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού Εμμανουήλ Κ. Ανδρουλάκης, με το τέλος
του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου παραμένει στο μέτωπο. Μετέχει στις επιχειρήσεις και του Β΄
Βαλκανικού Πολέμου, μεταξύ Ελλάδος Βουλγαρίας, που αρχίζει στις 16 Μαΐου 1913 και τελειώνει
με την Συνθήκη του Βουκουρεστίου στις 28 Ιουλίου 1913. Ο Ιωάννης Γενειατάκης με έγγραφό του,
ζητά από τη Γενική Διοίκηση Κρήτης την επανατοποθέτηση του δασκάλου Εμμανουήλ
Ανδρουλάκη. Για πληρέστερη ενημέρωση, το έγγραφο αναφέρει σχετικά :
«Βασίλειον της Ελλάδος
Εν Θραψανώ τη 13 Σεπτεμβρίου 1913
Προς
Την Σεβ. Γεν. Διοίκησιν Κρήτης Τμήμα Δ΄ Εκκλησίας και Παιδείας
Κύριε Γεν. Διοικητά
Λαμβάνω την τιμήν ο υπογεγραμμένος προϊστάμενος του σχολείου τούτου να γνωρίσω Υμίν, ότι
ο εις τον πόλεμον απουσιάζων ως εθελοντής στρατιώτης διδάσκαλος του σχολείου τούτου Εμμαν. Κ.
Ανδρουλάκης απολυθείς από τον στρατόν επανήλθε και επανέλαβε τα καθήκοντά του εν τη υπηρεσία
του από της … τρέχοντος Σ/μβρίου, προς δε ότι ο προσωρινώς εις αντικατάστασιν τούτου μετατεθείς
εις την θέσιν του Νικόλ. Γουβιανάκης είναι ήδη υπεράριθμος και παρακαλώ όπως τον μεταθέσητε εις
την προτέραν του θέσιν
Ευπειθέστατος ο Διευθυντής
Ι. Γενειατάκης».
(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θραψανού, Φακ. 1911-1913. Γενικός Διοικητής Κρήτης από 9
Ιουνίου 1913 ως 9 Απριλίου 1915 ήταν ο Λουκάς Κανακάρης Ρούφος).
Το πολεμικό ημερολόγιο του Ιωάννου Γενειατάκη
Το πολεμικό ημερολόγιο του Ιωάννη Ηλία Γενειατάκη, απαρτίζεται από 39 ιδιόγραφες
σελίδες διαστάσεων 13 Χ 18 εκατοστών. Ημερομηνία της πρώτης καταγραφής η 5 η Νοεμβρίου
1912 και της τελευταίας η 1η Δεκεμβρίου 1912. Το χειρόγραφο ημερολόγιο βρίσκεται στο αρχείο
της οικογένειας Γενειατάκη. Ο δάσκαλος Ιωάννης Γενειατάκης μετά την έγκριση άδειας ενός
μηνός, από 14 Οκτωβρίου 1912, αναχωρεί για το μέτωπο με το σώμα του εθελοντή Αρχηγού
Γεωργίου Μαρή. Από το χωριό Θραψανό αναχωρούν πέντε άνδρες. Ο Ιωάννης Γενειατάκης, ο
Μιχάλης Φρουδάκης, ο Μιχάλης Νιργιανάκης, ο Σταύρος Βασιλάκης και ο Γιάννης Βεκράκης. Στο
ημερολόγιο του δασκάλου, οι συγχωριανοί του αναφέρονται συχνά. Ακολουθούν αποσπάσματα
από το ημερολόγιο του Ιωάννη Ηλία Γενειατάκη.
σελ. 3
«…9-11-1912 – ώραν 7ην πρωινήν. Σήμερον μανθάνω ότι ο Κόρακας όστις από προχθές ήχων
εκκινήσει δια Πράμαντα διενυκτέρευσεν εις Άγναντα επομένως θα έλθη την εσπέραν της σήμερον.
Εκοιμήθην την νύκτα ταύτην ευχάριστα. Πόσον με ετάραξεν όνειρον όπερ είδον αφ’εσπέρας μόλις
έκλεισα τους οφθαλμούς…».
σελ. 4-5
«…9-11-1912 ώρα 10η π.μ. Διετάχθη φαίνεται χθες το εσπέρας το σώμα του Καλογερή να
προχωρήση προς τους Καλαρρύτας αλλά εδυστρόπησεν λόγω κακοκαιρίας. Έναντι των Πραμάντων
εις την αντίπεραν του Αράχθου επί χαμηλής οροσειράς κείνται οι τουρκικοί σταθμοί απέχοντες της
έναντι κλιτύος των εντεύθεν του Αράχθου που μεν 150 μέτρα και που 200 έως 300…».
σελ. 9-10
«…11-11-1912 ώρα 10η π.μ. Ημέρα του Αγ. Μηνά πολιούχου Ηρακλείου, η νυξ αύτη η
παρελθούσα υπήρξεν σχετικώς καλυτέρα από όσας έχω περάση έως τώρα σχετικώς…».
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σελ. 11
13η -11-1912 ημέρα Τρίτη ώρα 10 π.μ. Χθες δεν έβρεξε ήτο όμως ψύχος σήμερον είναι ημέρα
ωραία και ήλιος ευχάριστος λαμπρά ημέρα για οδοιπορίαν. σήμερον και προ ολίγου εφέρθησαν εις
τον Κόρακα δυο λιποτάκται του Τουρκικού στρατού εις Σέρβος και εις Έλλην κατ’άλλους
Βούλγαρος…».
σελ. 15
«23-11-1912 Δύσις ηλίου υπό οικίαν ή μάλλον καλύβην του χωρίου Μηχαλίτσι. Χωρίον
όμως το οποίον διήλθαμεν εντός ημισείας ώρας διότι αι οικίαι κείνται τήδε κακείσε.
Αναχωρήσαμεν εκ Πραμάντων την 11ην π.μ. διευθυνόμενοι προς Μηχαλίτσι ουχί δια της ευθείας
αγούσης εις αυτό αλλά δια μονοπατίων τα οποία με εξέκαμαν. Είχον παραλύσει αι αρθρώσεις
μου… Πορεία από της 11ης π.μ. μέχρι της Δύσεως του ηλίου το ήμισυ των ωρών κατήφορος
φρικτός και το έτερον ήμισυ ανήφορος κακός αλλ’υποφερτός…».
σελ. 19
«…Άξιον σημειώσεως. Εις Μηχαλίτσι μία Παπαδιά ήτις μας έδωκεν ύδωρ και μας έφερε μια
κουβέρτα επάνω εις την οποίαν εκαθίσαμεν εγώ και ο Πολογιώργης και ο Μαρής μας είπεν ότι την
πρωίαν της αυτής ημέρας πριν να φύγουν οι νιζάμηδες από τον σταθμόν των επήγε ένας και της
εγύρευε τον παπά του είπε πάη να διαβάση της ζητάει τσουράπια και τσαρούχια…».
σελ. 21
«…24-11-1912 ώρα 12η μεσημβρία Μάχη εις την Γέφυραν του Παπαστάθη από τώρα και
μίαν ώραν ομαδόν πυρά συνεχή εκατέρωθεν πέραν της γεφύρας Τουρκικός στρατός, εντεύθεν οι
δικοί μας. διεκόπη γενομένης προχωρήσεως. αυθημερόν ώρα 4η Παληοχώρι υποφέρω φοβερά από
κρύο την κάπα μου είχα στο μουλάρι και έφυγε. Ακόμη εξακολουθή μάχη υπό πολλούς αλλά
προπάντων από τον Καλογερή εις τον οποίον ανήκει η δόξα της σημερινής μάχης…».
σελ. 23
«…26-11-1912 ώρα 2 μ.μ. Κορυφή όρους υπέρ το Κοντοβράχι. Χθες η ανάβασις εις το όρος
Κοντοβράχι και κατάβασις εις Ραψήστα με ετσάκισε κυριολεκτικώς. Εις τον ποταμόν προ της
γεφύρας Παπαστάθη με έφθασαν οι Νιργιανός Γιάννης και Σταύρος εμείναμεν εν τη οικία (τώρα
διακόπτω σημειωτέον τώρα γίνεται έφοδος κατά του κανονιού και γίνεται πανδαιμόνιον
πυροβολισμών των ημετέρων προχωρούντων. Δεν επιτρέπει συνέχειαν η μάχη το όπλον !»
σελ. 24
«…26-11-1912 ώρα 8 μ.μ. επί κλιτύος του αν. του Κοντοβράκι κειμένου διανυκτερεύοντες εν
υπαίθρω εγώ ο Μιχαήλ Νιργιανός και ο Σταύρος και καίοντες ξύλα πρίνους λαμβάνω τας
σημειώσεις ταύτας εκ του φωτός. Το κρύο πολύ. Ολοήμερος μάχη έφοδος κατά του κανονιού
γίνεται εγένετο προς το εσπέρας υπό τμήματος ανταρτών υποστηριζομένων υπό των ευζώνων…».
σελ. 25
«…τα πυρά των Τούρκων αρχίζουν να ολιγοστεύωσι. Μετ’ολίγον φθάνουν δύο ταχυβόλα τα
οποία βάλλουν αδιακόπως αλλ’ένεκα του επελθόντος σκότους διακόπτεται η μάχη. Εζητήσαμεν
μέρος να κοιμηθούμεν. Εις μίαν πρασιάν πρίνων εις μέρος λίαν κατηφορικόν εμείναμεν εγώ ο
Νιργιανός και Σταύρος ο Μιχ. Φρουδάς και Γιάννης επήγαν αλλαχού. Ανάψαμεν πυρ εις τα
πρινάρια γύρω της θέσεως ταύτης τα εξεκάμαμεν κόπτοντες ή μάλλον θραύοντες αυτά δια των
χειρών…».
σελ. 26-27
«…27 Ν/βρίου ώρα 12η π.μ. Σήμερον δόθη διαταγή να μην επιτίθεται κανείς και να μην
πυροβολούμεν κατά των Τούρκων ο Τρυπογεώργιος λέγει ότι δεν πρέπει να καταλάβωμεν προς την
πεδιάδα των Ιωαννίνων διότι πρώτα δεν δυνάμεθα να διατηρήσωμεν την θέση ταύτην έπειτα είπεν
και το άλλο ότι αν ο εχθρός ενισχυθή δεν είναι εύκολος η υποχώρησίς μας και η καταστροφή είναι
άφευκτος.
Την στιγμήν ταύτην παίζει κανόνι εκ του άνωθέν μας, τι συμβαίνει είναι εχθρικόν είναι ιδικόν
μας …».
σελ. 27-28
«…28-11-1912 εντός μύλου της γεφύρας Παπαστάθη. Αι ανωτέρω σημειώσεις … συνεχών
κανονιοβολισμών και των δια τουρκικών ταχυβόλων ριπτομένων πυροβολισμών. Άρχονται τα ιδικά
μας πυρά και επαναλαμβάνεται η μάχη έκαστος σπεύδει εις την γραμμήν του πυρός να εκπληρώση
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το καθήκον του. Ο Μενέλαος και το σώμα του δέχεται επίθεσι εντός του χωρίου Κοντοβράκι… εις
ανιψιός του Μενέλαου και δύο άλλοι πληγώνονται δε και τινές εισέτι. Τα πυρά μετ’ολίγον
αραιώνονται αλλ’επαναλαμβάνονται εις το δεξιόν κέρας όπου καταφθάσας οι Γαριβαλδινοί…».
σελ. 28-30
«…την στιγμήν αυτήν περνά ο Μενέλαος πληγωμένες εις το άκρον του μικρού δαχτύλου της
δεξιάς χειρός, του ζητώ πληροφορίας περί της μάχης ή επιθέσεως. Μοι λέγει. Εγώ προχώρησα εις
Κοντοβράχι και μετά τούτο δέχομαι συγχαρητήρια από τον λοχαγόν κ. Βασιλείου δια την
κατάληψιν της θέσεως και μοι συνέστησε να προσπαθήσω να διατηρήσω την θέσιν ταύτην. Το
έπραξα. Εζήτησα βοήθειαν αλλ’ουδέν μοι εδόθη ούτε από τον Πολογεώργη ούτε από άλλον
αρχηγόν χθες περά το εσπέρας εις θέσιν θυμάρι μένων και φυλάττων με το όπλον εις τας χείρας
εδέχθην επίθεσιν υπό των Τούρκων. Ήσαν ακράτητοι τους πυροβολούμεν και έπιπτον αλλά αυτοί
έπιπτον εναντίον μας. Εγώ έπαιξα δις και εφόνευσα δύο. Χάνω 5-6 ανθρώπους. Ο Μ. Νιργιανός εκ
Θραψανού τρεις. …τους είδε εκεί που πλαγίως ευρισκόμενος και ενόμισεν αυτούς χριστιανούς ότε
όμως τους είδε πυροβολώντας ενόησε και μετά των άλλων επυροβόλει κατά τούτων και τους
ανάγκασε να αλλάξωσι δρόμον και να αρχίσωσι πυρ αυτού και των συντρόφων του αλλ’ουδέν
ούτος έπαθε οχυρωθείς και πυροβολών εκ του ασφαλούς. Εάν έλειπε κατά την διαβεβαίωσιν θα
συνελαμβάνοντο πάρα πολλοί.
Αυθημερόν περί την μεσημβρίαν διεξήγαγον οι αφιχθέντες Γαριβαλδινοί μετά τινών
πυροβόλων μάχην από το όρος και προς το μέρος της Γαστρίτσας.
Εξακολουθούντων προς το εσπέρας των πυροβολισμών επήγαμεν οι χωριανοί να
φροντίσωμεν δια τόπον διανυκτερεύσεως και να φάγωμεν κάτιτι.
(Αυτήν την στιγμήν διέρχεται εις εύζων όστις διαψεύδει την άφιξιν Γαριβαλδινών και όστις
λέγει την εγκαταλειφθείσαν χθες το εσπέρας υπό των … θέσιν κατέλαβαν οι Τούρκοι οι οποίοι …
επετέθησαν κατ’αυτών των ευζώνων ευρισκομένων προς το μέρος της Γαστρίτσης και όπερ
εβεβαίου ότι αν δεν φθάσει βοήθεια από το Μέτσοβον είμεθα χαμένοι) Χθες είδαν τας σκηνάς του
Τουρκ. Στρατού προς το μέρος της Γαστρίτσης και τους εξέλαβαν Γαριβαλδινούς…».
σελ. 32-34
«… εις εκ Κασάνων Πεδιάδος εν ω έφευγε εκρατήθη εκ του άκρου της κάπας του υπό
Τούρκου την αφήνει … του Τούρκου όπως πίπτει … και φεύγει χωρίς ούτε ο Τούρκος να τον
φονεύσει ούτε ο Κασανιώτης τον Τούρκον.
Τι ανοησία. 500 αντάρται με 150 ευζώνους να περιμένει η Κυβέρνησις να πάρη τα Γιάννενα
ο στρατός μας να ευρίσκεται 5 ώρας και επέκεινα μακράν των Ιωαννίνων και ημείς να .. εις την
Γαστρίτσαν 2 ½ πλησίον των Ιωαννίνων. Η φρουρά των Ιωαννίνων ενόμισε όταν το πρώτον
εφάνημεν ότι είχε να κάμει με την πρωτοπορείαν μεγάλου στρατού. Ότε όμως μετά τριών ημερών
μάχης ενόησε ότι επρόκειτο περί ολίγων εξήλθεν μέγα μέρος της Φρουράς των Ιωαννίνων και
έπεσεν εναντίον μας, μας εξετόπισεν από της οχυράς μας θέσεως.
Την 27ην (Νοεμβρίου) … αφού υπέστημεν μεγάλην επίθεσιν στρατού κανονίων και
πολυβόλων, οι πλείστοι ίνα μην πέσωμεν όλοι εκτός του Τρυπογιώργου κατέβησαν κάτω. Περί τα
εξημερώματα της 28ης ο ιατρός Φωτάκης φθάνει εις τον Μύλον της Γεφύρας κρούει την θύρα και
μας λέγει, παιδιά εξημέρωσε και σας φέρνω διαταγήν του Κόρακα να γυρίση έκαστος να καταλάβη
την θέσιν του. Είναι αμαρτία βρε παιδιά να αφήσωμεν τον Τρυπογεώργον να παυθή. Όλοι
φιλοτιμούμενοι και απηυδισμένοι εκ των κόπων ταλαιπωριών πωνών σπεύδουσι να ανέλθωσιν τον
τρισαναθεματισμένον ανήφορον του όρους που ήθελε 1 1/2 ώρα τουλάχιστον από μένα να το
βγάλω εγώ κομμένος αφού σχεδόν σηκωτόν με κατέβασε αφ’εσπέρας ο Σταύρος έμεινα παρά την
θέλησίν μου διότι τα πόδια μου είχον παυθή και πρησθή ώστε δεν ηδυνάμην να κινηθώ
παντάπασιν…».
Συμπεράσματα
Ο Ιωάννης Γενειατάκης γεννήθηκε, μεγάλωσε, ανδρώθηκε και δημιούργησε στο χωριό
Θραψανό Πεδιάδος. Ο πατέρας του Ηλίας, πήρε μέρος στη Μεγάλη Κρητική Επανάσταση 18661869. Μετέδωσε στον γιο του την αγάπη για την Κρήτη και την Ελλάδα. Σε ηλικία 23 ετών, βιώνει
την μερική καταστροφή του χωριού του από τους Τούρκους, στην Επανάσταση του 1897. Πιστεύει
και αγωνίζεται για την ΕΝΩΣΗ της Κρήτης με την Ελλάδα.
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Θαυμαστής του Ελευθερίου Βενιζέλου, προσπαθεί τα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας για την
ανέγερση κτηρίου που θα στεγάσει το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού, πιστεύοντας ότι ένα κτήριο με
τις υποδομές του, δίδει αξίες και περιεχόμενο στην εκπαίδευση των παιδιών. Εμπλουτίζει τη
Σχολική Βιβλιοθήκη με βιβλία ανεκτίμητης αξίας για την εποχή του. Στις διδασκαλίες του
μεταφέρει και μεταλαμπαδεύει στους μαθητές τα ιδανικά της ελευθερίας, της Δημοκρατίας και της
ισότητας. Παίρνει μέρος ως εθελοντής στον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο για την απελευθέρωση της
Ηπείρου, κρατώντας συγχρόνως ημερολόγιο των πολεμικών επιχειρήσεων.
Σήμερα, οι αξίες και στάσεις που υπηρέτησε ο δάσκαλος Ιωάννης Γενειατάκης στη διάρκεια της
ζωής του, παραμένουν πάντα επίκαιρες και κτήμα των νέων του τόπου μας.
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Ο δάσκαλος Γενειατάκης Ιωάννης
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Ο δάσκαλος Γενειατάκης Ιωάννης με μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού 1920-21

Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος. Ο δάσκαλος Γενειατάκης Ιωάννης καθήμενος στο μέσον με
συγχωριανούς του εθελοντές στην ΄Ηπειρο (Νοέμβριος 1912)
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Ο Ιωάννης Γενειατάκης μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού (1931)

Δωρεά βιβλίου από τον Ιωάννη Γενειατάκη
στη σχολική βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού.
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Υπ. Διδάκτορας Κοινωνικής Ιστορίας του Βυζαντίου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Περίληψη
Οι ευεργεσίες και η φιλανθρωπία αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ιδεολογίας της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. Μια τόσο σημαντική πτυχή της πολιτικής δεν θα μπορούσε να μην αποτελεί
αντικείμενο της εκπαίδευσης του μελλοντικού αυτοκράτορα.
Στην εισήγησή μας θα μελετήσουμε τις σχετικές συμβουλές του πατριάρχη Φωτίου στον
μαθητή του Λέοντα ΣΤ΄ και στο «πνευματικό τέκνον» του, ηγεμόνα Βόρι- Μιχαήλ της Βουλγαρίας,
όπως αυτές αποτυπώνονται στους «βασιλικούς ανδριάντες», τα ρητορικά, δηλαδή, κείμενα που
τους απηύθυνε.
Θα αποπειραθούμε να ανιχνεύσουμε τις λειτουργίες που επιτελούσαν οι ευεργεσίες του
αυτοκράτορα και η φιλανθρωπία του, όπως προκύπτουν από τα κείμενα αυτά. Θα εξετάσουμε ποιο
ήταν το περιεχόμενό τους, η πολιτική και η κοινωνική λειτουργία τους και οι ιστορικές τους
καταβολές. Θα επιχειρήσουμε, ακόμα, να απαντήσουμε στο ερώτημα τού κατά πόσον οι προτροπές
αυτές εφαρμόζονταν πραγματικά εκ μέρους των αυτοκρατόρων ή αν η επίκλησή τους γινόταν στο
πλαίσιο απλών ρητορικών σχημάτων.
Λέξεις κλειδιά: Βασιλικοί ανδριάντες, φιλανθρωπία, ευεργεσίες, κάτοπτρα ηγεμόνος, Μέση
Βυζαντινή περίοδος.
1. Εισαγωγή
Οι βασιλικοί ανδριάντες, ή αλλιώς κάτοπτρα ηγεμόνος, ήταν συμβουλευτικά ρητορικά
κείμενα που απευθύνονταν στους πρίγκιπες- διαδόχους του βυζαντινού θρόνου ή σε νεαρούς
βασιλιάδες που μόλις είχαν ανέβει σε αυτόν. Συνήθως ο συντάκτης των βασιλικών ανδριάντων
ήταν ο δάσκαλος του πρίγκιπα ή κάποιο πρόσωπο εγνωσμένου κύρους.
Τα κείμενα αυτά αποτελούν πρώτης τάξης πηγή η οποία μας επιτρέπει να σκιαγραφήσουμε τη
Βυζαντινή Αυτοκρατορική Ιδεολογία και να εκτιμήσουμε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που
λάμβαναν οι διάδοχοι του θρόνου.
Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα ρητορικά κείμενα, στα οποία ο συντάκτης
οφείλει να επαινέσει την προσωπικότητα και τις πράξεις του αποδέκτη τους (Mullet, 1996), ο
συγγραφέας ενός βασιλικού ανδριάντα έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να συμβουλεύσει, αλλά ακόμα
και να προειδοποιήσει ή να επικρίνει τις πράξεις του νουθετούμενου (Hunger, 2010).
2. Κυρίως μέρος
2.1. Οι βασιλικοί ανδριάντες της Μέσης Βυζαντινής περιόδου και οι συγγραφείς τους
Από τη Μέση Βυζαντινή περίοδο μάς έχουν σωθεί οι κάτωθι βασιλικοί ανδριάντες:
«Τῷ περιφανεστάτῳ καὶ περιβλέπτῳ ἠγαπημένῳ ἐν κυρίῳ πνευματικῷ υἱῷ Μιχαὴλ τῷ ἐκ
θεοῦ ἄρχοντι Βουλγαρίας» του πατριάρχη Φωτίου.
Πρόκειται για τον παλαιότερο βασιλικό ανδριάντα της περιόδου (έκδοση κειμένου Laourdas,
Westerink, 1983), ο οποίος έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν από τους
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υπόλοιπους. Πρώτα και κύρια, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ανδριάντες, δεν έχει ως αποδέκτη
του κάποιον Βυζαντινό πρίγκιπα ή αυτοκράτορα. Αντίθετα, είναι γραμμένος για τον Βούλγαρο
ηγεμόνα Βόρι, ο οποίος αφού ασπάστηκε τον χριστιανισμό, βαπτίστηκε με το όνομα Μιχαήλ.
Επιπλέον, συγγραφέας του κειμένου αυτού είναι ο πατριάρχης Φώτιος, ο οποίος δεν υπήρξε
πραγματικός δάσκαλος του Βούλγαρου ηγεμόνα. Η βάπτιση, ωστόσο, του Βόρι- Μιχαήλ από τα
χέρια του, καθιστά τον πατριάρχη πνευματικό του πατέρα, ο οποίος επιχειρεί να νουθετήσει τον
νεοφώτιστο ηγεμόνα με τον τρόπο που θα έκανε και για κάποιον μαθητή του. Η τρίτη ιδιαιτερότητα
έγκειται στην πρωτότυπη, για βασιλικό ανδριάντα, μορφή του κειμένου, αφού ο Φώτιος επιλέγει να
γράψει μια μακροσκελή επιστολή, η οποία βέβαια θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν
προοριζόταν μόνο για τα μάτια του Βόρι- Μιχαήλ, αλλά ήταν ένα κείμενο προορισμένο να
αντιγραφεί και να κυκλοφορήσει δημόσια.
Η μεταστροφή του Βόρι- Μιχαήλ στο χριστιανισμό σήμαινε την πρόσδεση των Βουλγάρων
στη βυζαντινή σφαίρα επιρροής. Ο Φώτιος με το έργο του αυτό αναλαμβάνει όχι μόνο να
καθοδηγήσει τον νεοφώτιστο στο πώς να εκπληρώνει τα θρησκευτικά του καθήκοντα, αλλά και να
του μεταλαμπαδεύσει τη βυζαντινή πολιτική ιδεολογία.
Η συγγραφή του έργου τοποθετείται ανάμεσα στα έτη 864- 866.
Τα «Κεφάλαια Παραινετικά», τα οποία παραδίδονται με το όνομα του Βασιλείου Α΄, είναι
έργο όμως του πατριάρχη Φωτίου.
Ο δεύτερος βασιλικός ανδριάντας που θα μας απασχολήσει είναι τα «Κεφάλαια
Παραινετικά» (έκδοση κειμένου Emminger, 1913). Το κείμενο μάς παραδίδεται με το όνομα του
Βασιλείου Α΄, η απόδοσή του, όμως, στον Μακεδόνα αυτοκράτορα δεν φαίνεται να είναι σωστή. Ο
Βασίλειος Α΄ γνωρίζουμε ότι κατέστη εγγράμματος σε μεγάλη ηλικία και αφού πρώτα είχε ανέλθει
στον βυζαντινό θρόνο. Παρά την οξύτητα πνεύματος που τον χαρακτήριζε, η έλλειψη τυπικής
εκπαίδευσης του αυτοκράτορα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν συνέγραψε κανένα άλλο έργο,
περιορίζουν τις πιθανότητες να είναι αυτός ο συγγραφέας ενός ρητορικού κειμένου σαν κι αυτό, το
οποίο χαρακτηρίζεται από την υψηλή του έκφραση και από ιδέες που φαίνεται ότι είναι
δημιουργήματα ενός καλλιεργημένου νου.
Αν ο συγγραφέας του κειμένου δεν είναι ο Βασίλειος, τότε αυτός θα πρέπει να αναζητηθεί
αλλού. Ο πιο πιθανός υποψήφιος, όπως έχουμε υποστηρίξει και αλλού (Καρατόλιος 2017), είναι ο
πατριάρχης Φώτιος. Η πρόταση αυτή γίνεται δεκτή σήμερα από την επιστημονική κοινότητα, αν
και όχι ομόθυμα. Ο Φώτιος διέθετε τη δυνατότητα να γράψει ένα τόσο εμπνευσμένο κείμενο,
βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον του πρίγκιπα και είναι μάλιστα ο δάσκαλός του. Οι συμβουλές
του ταιριάζουν με αυτές που θα περιμέναμε να διατυπώνονται από έναν μορφωμένο κληρικό και οι
ομοιότητες στις ιδέες που διατυπώνονται εδώ με εκείνες της επιστολής που έχει ως αποδέκτη τον
Βόρι- Μιχαήλ, έργο που δεν αμφισβητείται ότι προήλθε από το χέρι του Φωτίου, είναι πολλές. Με
δύο λόγια, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι βασιλικός ανδριάντας που συνάχτηκε ανάμεσα στο
879 και το 883, προήλθε από το χέρι του πατριάρχη.
Υπάρχουν τρεις ακόμη βασιλικοί ανδριάντες της Μέσης Βυζαντινής περιόδου, οι οποίοι στην
εργασία αυτή θα μας χρησιμευόσουν κυρίως για λόγους σύγκρισης.
Η «Ἑτἐρα Παραἰνεσις», αγνώστου συγγραφέα.
Πρόκειται για έναν βασιλικό ανδριάντα μικρό σε έκταση (έκδοση κειμένου Migne, 1863) με
αποδέκτη του, επίσης, τον Λέοντα ΣΤ΄. Γράφτηκε το 886, μετά δηλαδή από τα «Κεφάλαια
Παραινετικά». Το έργο αυτό δεν συνδέεται με τον Φώτιο, ο οποίος με την άνοδο του μαθητή του
στο θρόνο εκπίπτει από την πατριαρχική του θέση και αντικαθίσταται από τον αδερφό του νέου
αυτοκράτορα, Στέφανο. Η ποιότητα, άλλωστε, του έργου αυτού είναι χαμηλή και δεν συνάδει με
την καλλιέργεια του Φωτίου. Αποδίδεται σε κάποιο άλλο, ανώνυμο, πρόσωπο του αυτοκρατορικού
περιβάλλοντος, κατά πάσα πιθανότητα κάποιον κληρικό, αν κρίνουμε από το περιεχόμενο των
συμβουλών που διατυπώνονται.
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Το «Στρατηγικὸν» του Κεκαυμένου.
Ο βασιλικός ανδριάντας αυτός περιέχεται στο «Στρατηγικόν», ένα βιβλίο με συμβουλές
κυρίως στρατιωτικού χαρακτήρα. Αποδίδεται, όχι χωρίς επιφυλάξεις, σε έναν στρατιωτικό, τον
Κεκαυμένο (έκδοση κειμένου χωρίς τον ανδριάντα Spadaro, 1998, έκδοση του ανδριάντα
Κεκαυμένος, 1996). Η πιθανότερη χρονολόγηση του έργου το τοποθετεί ανάμεσα στα έτη 1075 και
1078.
Η «Παιδεία Βασιλικὴ» του Θεοφύλακτου Αχρίδος.
Ο τελευταίος ανδριάντας της περιόδου προήλθε από το χέρι του Θεοφύλακτου Αχρίδος, πριν
αυτός γίνει αρχιεπίσκοπος, πιθανόν το 1085 (έκδοση κειμένου Gautier, 1980).
Αποδέκτης του είναι ο μαθητής του Κωνσταντίνος Δούκας, γιος του Μιχαήλ Ζ΄ Δούκα, ο
οποίος εκείνη την περίοδο πιστευόταν ότι θα είναι ο διάδοχος του βυζαντινού θρόνου.
2.2. Σκέψεις πάνω στις ευεργεσίες και τη φιλανθρωπία.
Η πρώτη σκέψη που δημιουργείται όταν επιχειρούμε να μελετήσουμε τη βυζαντινή
αυτοκρατορική φιλανθρωπία, όπως αυτή αποτυπώνεται στα συμβουλευτικά κείμενα που
απευθύνονταν σε πρίγκιπες και ηγεμόνες, είναι ότι αυτή θα συνδέεται με τον χριστιανισμό.
Πράγματι, σύμφωνα με τη βυζαντινή αυτοκρατορική ιδεολογία ο βασιλιάς είναι μιμητής του Θεού,
ο οποίος τον αναβίβασε στον θρόνο ως αποτέλεσμα της αρετής του (Κωνσταντέλος, 1986). Εφόσον
ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, χορηγώντας στο δημιούργημά του υλικά αγαθά και προστατεύοντάς το
από κινδύνους, το ίδιο οφείλει να πράττει και ο μιμητής του επί γης, ο αυτοκράτορας
(Καραγιαννόπουλος, 2001).
Ωστόσο, η φιλανθρωπία δεν είναι μια θεωρητική κατασκευή για τους Βυζαντινούς.
Νοσοκομεία, πτωχοκομεία, γηροκομεία, ξενοδοχεία για τους οδοιπόρους, απορροφούσαν ένα
μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού της αυτοκρατορίας. Θα πρέπει μάλιστα στις δαπάνες αυτές να
προσθέσουμε και εκείνες οι οποίες προέρχονταν από τους αριστοκράτες για τον ίδιο σκοπό
(Andreades, 2001).
Πριν επιχειρήσουμε μια αποτίμηση του φαινομένου και προτού ανιχνεύσουμε τις λειτουργίες
που εξυπηρετούσε η πρακτική των ευεργεσιών, αξίζει να μελετήσουμε τις σχετικές συμβουλές,
όπως αυτές αποτυπώνονται στους βασιλικούς ανδριάντες που θα εξετάσουμε.
Από τους συγγραφείς της Μέσης Βυζαντινής περιόδου που παρουσιάσαμε, εκείνος που
ασχολήθηκε περισσότερο με τη φιλανθρωπία και τις ευεργεσίες ήταν ο Φώτιος. Στην επιστολή του
προς τον Βόρι-Μιχαήλ υποστηρίζει ότι όσοι ασκούν εξουσία οφείλουν να χρησιμοποιούν τη θέση
τους για να κάνουν ευεργεσίες, σε αντίθετη περίπτωση ασχημονούν απέναντι στην υπερκόσμια
εξουσία, η οποία τους εξύψωσε στη θέση αυτή. Η σκέψη αυτή αποτελεί, βέβαια, πτυχή της
βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδεολογίας, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε. Ο ρόλος της συμβουλής
συνδέεται με την επιθυμία του Φωτίου να μεταλαμπαδεύσει τη θεωρία αυτή στους Βουλγάρους.
Στη συνέχεια ο πατριάρχης θα αναφερθεί στη χρονική στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να
εκδηλώνεται η ευεργεσία. Αν καθυστερήσει ή αν μείνει ημιτελής, τότε τα αποτελέσματά της μπορεί
να μην είναι τα αναμενόμενα, προειδοποιεί. Μάλιστα, ελλοχεύει ο κίνδυνος και να ζημιωθεί αυτός
που την προσφέρει και να μην επωφεληθεί αυτός που τη λαμβάνει.
Θα πρέπει, ακόμα, ο αυτοκράτορας να μην λησμονεί εκείνον που ευεργέτησε αλλά ούτε και
να χλευάζει όποιον βρέθηκε στην ανάγκη να ευεργετηθεί. Αν ο βασιλιάς ευεργετήσει κάποιον κα
μετά τον ξεχάσει, θα μοιάζει με τον γεωργό εκείνον ο οποίος ενώ σπέρνει το χωράφι του, μετά
αφήνει τα σπαρτά να γίνουν βορά για τα άγρια ζώα.
Ούτε ο ευεργετούμενος, όμως, θα πρέπει να είναι αχάριστος, αν και ο ευεργέτης δεν θα
πρέπει να περιμένει ανταπόδοση για την πράξη του αυτή.
Ενώ, λοιπόν, ο Φώτιος έχει διατυπώσει καθαρά την άποψη ότι ο αυτοκράτορας δεν θα πρέπει
να περιμένει οφέλη από τη φιλάνθρωπη δράση του, γρήγορα θα ανασκευάσει την άποψή του αυτή
και θα μας εξηγήσει με ενάργεια την πραγματική λειτουργία της αυτοκρατορικής φιλανθρωπίας:
Με το να ευεργετεί τους υπηκόους του ο αυτοκράτορας διατηρεί τη συνοχή του ιστού στον οποίο
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βασίζεται όλη του η εξουσία. Αν διασπαστεί ο ιστός αυτός, τότε θα συμπαρασύρει και τη βασιλεία
του, υποστηρίζει.
Βρισκόμαστε εδώ μπροστά στην πρώτη από τις λειτουργίες που επιτελεί η φιλανθρωπία του
αυτοκράτορα. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βασίζεται σε μια προ-βιομηχανική τεχνολογία και παρά
τα αξιοθαύμαστα επιτεύγματά της, η ιατρική της απέχει πολύ από τη δική μας. Ο συνδυασμός
αυτός των παραγόντων, μαζί και με την επισφάλεια που επέφεραν οι συχνές πολεμικές
αναμετρήσεις, δημιουργούσε συνθήκες ένδειας για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και σχετικά
συχνές κρίσεις (Κωνσταντέλος, 1994). Η φιλανθρωπία του αυτοκράτορα επιτελούσε, λοιπόν, έναν
ρόλο ανάλογο με το δικό μας «κοινωνικού κράτους», απαλύνοντας τα προβλήματα της κοινωνίας
και αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, η οποία θα μπορούσε να
προκαλέσει εξεγέρσεις επικίνδυνες για την αυτοκρατορική εξουσία.
Την αντίληψη αυτή θα τη διατυπώσει, μάλιστα, ο Φώτιος με μεγαλύτερη σαφήνεια στη
συνέχεια. Δεν είναι η πολεμική ανδρεία που διατηρεί τον αυτοκράτορα στην αρχή, υποστηρίζει.
Όσα κερδίζει ο βασιλιάς στις μάχες μπορεί να χαθούν από τους ίδιους τους υπηκόους του, οι οποίοι
αν δεν είναι ευχαριστημένοι ενδέχεται να τον ανατρέψουν. Ο τρόπος να τους κρατάει
ευχαριστημένους είναι οι δωρεές και η φιλανθρωπία.
Ο πατριάρχης θα προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω, μάλιστα, προτρέποντας τον αυτοκράτορα
να μην εξαντλεί τις δωρεές του στο πρώτο μόνο διάστημα της βασιλείας του, επειδή οι
ευεργετηθέντες ξεχνούν, με διαφορετικό ρυθμό βέβαια ο καθένας, και η ευγνωμοσύνη τους θα
σβήσει. Η αναφορά αυτή, φυσικά, φωτογραφίζει τη συνήθεια των αυτοκρατόρων να διανέμουν
χρήματα στους υπηκόους τους κατά την ανάρρησή τους στο θρόνο, σε μία πρακτική η οποία,
ανάμεσα στις άλλες λειτουργίες της, τους στερέωνε στην εξουσία κατά το πρώτο, κρίσιμο, στάδιο
της βασιλείας τους. Υπογραμμίζει, ωστόσο, για μία ακόμα φορά την επιδίωξη της ενίσχυσης της
εξουσίας μέσα από τις πράξεις αυτές.
Ο Φώτιος θα ασχοληθεί με το ζήτημα της φιλανθρωπίας και των ευεργεσιών και στον
δεύτερο βασιλικό ανδριάντα που συνέγραψε, τα «Κεφάλαια Παραινετικά», αυτή τη φορά για
λογαριασμό του Λέοντα ΣΤ΄.
Θα επαναλάβει την άποψη ότι όσα κατέχει ο αυτοκράτορας, τα οφείλει στον Θεό και
επομένως ο ίδιος οφείλει να ανταποδίδει τη βοήθειά Του ευεργετώντας τους υπηκόους του. Το
μοίρασμα του πλούτου στην επίγεια ζωή εγγυάται τη συγκέντρωση «πλούτου» στους ουρανούς,
υποστηρίζει. Τα χρήματα, επομένως, θα πρέπει ο αυτοκράτορας να τα περιφρονεί και να τα
μοιράζει σε όσους τα έχουν ανάγκη. Αυτά είναι που θα τον βοηθήσουν να δημιουργήσει φίλους και
να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του. Το ξόδεμά τους είναι εκείνο που θα τον καταστήσει περίοπτο
στα μάτια των υπηκόων του.
Βλέπουμε την ίδια χρησιμοθηρική θέση να επαναλαμβάνεται και εδώ: Τα χρήματα
δημιουργούν (πολιτικούς) φίλους και βοηθούν στην αντιμετώπιση των εχθρών. Μάλιστα ο Φώτιος
εισάγει και άλλο ένα στοιχείο. Όσο πιο πολλά ξοδεύει ο κάτοχος της εξουσίας, τόσο πιο κραταιός
εμφανίζεται στα μάτια των υπηκόων του. Η τελευταία αυτή λειτουργία δεν έχει περάσει
απαρατήρητη από την Ανθρωπολογία. Η πιο χαρακτηριστική ανάλογη περίπτωση είναι το potlatch
των Ινδιάνων της Β. Αμερικής. Κατά το έθιμο αυτό, ο αρχηγός της φυλής, ή άλλα πλούσια
πρόσωπα, κατέστρεφαν τελετουργικά τα υπάρχοντά τους για να καταδείξουν την οικονομική τους
ευρωστία (Boas, 1888).
Στη συνέχεια, ο Φώτιος διατυπώνει την προτροπή προς τον αυτοκράτορα να είναι
συμπονετικός απέναντι σε αυτούς που του ζητάνε τη βοήθειά του και να τους συνδράμει όσο
μπορεί. Το μέτρο της ευσπλαχνίας του πρέπει να είναι η αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους,
προσθέτει.
Η βοήθεια του αυτοκράτορα δεν είναι ανάγκη να είναι πάντοτε υλική. Ένας λόγος
παρηγοριάς πολλές φορές είναι ικανός να κάνει τους υπηκόους του να διάκεινται θετικά απέναντί
του.
Για το τέλος κρατήσαμε μια από τις πιο σημαντικές παραινέσεις του πατριάρχη. Αν και ο
αυτοκράτορας, όπως είδαμε, πρέπει να ευεργετεί, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση ο ίδιος να
λαμβάνει δώρα. Όταν προσφέρεις δώρα, υποστηρίζει, τότε οι ευεργετούμενοι σού χρωστούν
ευγνωμοσύνη. Όταν όμως δέχεσαι δωρεές, τότε να είσαι προετοιμασμένος ότι ο δωρητής θα
152

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

περιμένει ανταπόδοση. Ο βασιλιάς όταν δέχεται δώρα μπαίνει σε θέση που δεν ταιριάζει σε
ελεύθερο άνθρωπο, προσθέτει.
Ο Φώτιος φαίνεται να αντιλαμβάνεται εδώ αυτό που η Ανθρωπολογία θα διαπιστώσει μετά
από αιώνες, χάρη στον μεγάλο ερευνητή Μ. Μως. Ο Γάλλος ανθρωπολόγος διατύπωσε τη θεωρία
ότι το δώρο προσδοκά ανταπόδοση και ότι όσο μεγαλύτερο είναι το δώρο που δίνεις, τόσο
ανώτερος καθίστασαι σε σχέση με αυτόν που το δέχεται (Μως, 1979). Αν θέλει, λοιπόν, ο
αυτοκράτορας να χαράσσει πολιτική κατά το δοκούν, τότε θα πρέπει να μένει μακριά από τη
δωροληψία. Αν θέλει να μείνει και στην κορυφή της ιεραρχίας, όπως επιτάσσει η θέση του, τότε θα
πρέπει να φροντίζει να κάνει τα μεγαλύτερα δώρα απ’ όλους.
2.3. Τι αναφέρουν οι υπόλοιποι βασιλικοί ανδριάντες της περιόδου σχετικά με τις ευεργεσίες
και τη φιλανθρωπία.
Οι αναφορές των υπολοίπων κειμένων σχετικά με το θέμα μας είναι λιγοστές και χωρίς
μεγάλη σημασία.
Ο συντάκτης της «Ετέρας Παραινέσεως», αναφερόμενος στον Λέοντα ΣΤ΄ τον προτρέπει να
συνδράμει τους φτωχούς και τους ενδεείς, έχοντας κατά νου ότι πρόκειται για ένα δάνειο το οποίο
θα του ξεπληρωθεί από τον Θεό.
Η ίδια νουθεσία θα επαναληφθεί και στη συνέχεια με μία παρεμφερή διατύπωση: ο βασιλιάς
θα πρέπει να προσφέρει ελεημοσύνη στη γη, για να δρέψει τους καρπούς των πράξεών του
πολλαπλάσιους στον ουρανό.
Οι απόψεις που διατυπώνονται από τον άγνωστο συγγραφέα του κειμένου δεν είναι
πρωτότυπες, αλλά ανακυκλώνουν σχήματα που έχουν διατυπωθεί στους βασιλικούς ανδριάντες ήδη
από την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο. Η μόνη διάσταση η οποία προβάλλεται εδώ σχετίζεται με τον
χριστιανισμό και με την επιβράβευση του πιστού στη μετά θάνατον ζωή (Παΐδας, 2005).
Η εικόνα δεν μεταβάλλεται στους υπόλοιπους βασιλικούς ανδριάντες της περιόδου. Ο μεν
Κεκαυμένος περιορίζεται στο να ζητήσει φορολογικές ελαφρύνσεις για τους υπηκόους του
αυτοκράτορα, ο δε Θεοφύλακτος Αχρίδος δεν αναφέρεται ούτε καν σε αυτό, γεγονός που μας
προκαλεί έκπληξη, αφού γνωρίζουμε ότι στη ζωή του αντιτάχθηκε σθεναρά στην επιβολή
δυσβάστακτων φόρων που επιβάρυναν το ποίμνιό του.
3. Συμπεράσματα
Το ζήτημα της φιλανθρωπίας και των ευεργεσιών δεν εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα σε
όλους τους βασιλικούς ανδριάντες της Μέσης Βυζαντινής περιόδου. Απ’ όλους τους συντάκτες των
κειμένων αυτών, ο Φώτιος είναι εκείνος που θα ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα. Η εκτενής
ενασχόληση του αυτή, δεν σχετίζεται με την πατριαρχική του ιδιότητα και επομένως με τη σχέση
του με το χριστιανισμό, όπως θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε θα
περιμέναμε η έμφαση να δινόταν στην επιβράβευση της καλής πράξης στο επέκεινα, ενώ η έμφαση
στις νουθεσίες του βρίσκεται στις απολαβές στην επίγεια ζωή. Ο Φώτιος αποτελεί ένα πρόσωπο
που γνωρίζει πολύ καλά πώς παίζεται το «παιχνίδι» της εξουσίας και αντιλαμβάνεται τη
χρησιμότητα και τις λειτουργίες που επιτελεί η ευεργεσία και γι’ αυτό δεν παραλείπει να
συμπεριλάβει τη φιλανθρωπία στο πολιτικό «οπλοστάσιο» του μελλοντικού αυτοκράτορα. Χωρίς
να παραλείπει να αναφερθεί στη χριστιανική αντίληψη που την περιβάλει, προτρέπει, ωστόσο, τον
αυτοκράτορα να ευεργετεί για λόγους πρακτικούς και εξόχως πολιτικούς.
Η φιλανθρωπία γι’ αυτόν είναι ένας τρόπος κατευνασμού των επικίνδυνων εντάσεων που
δημιουργούνται ανάμεσα στους λιγότερο προνομιούχους από την ανέχεια. Έχει ένα ρόλο παρόμοιο
με αυτόν της κοινωνικής πολιτικής των σύγχρονων κρατών.
Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στη δημιουργία πολιτικών φίλων, οι οποίοι θα
προσδοκούν στις ευεργεσίες του αυτοκράτορα, αλλά και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των
πολιτικών του αντιπάλων. Μάλιστα, οι δωρεές, σύμφωνα με τον πατριάρχη, θα πρέπει να
εκτείνονται στον χρόνο, έτσι ώστε οι ευεργετηθέντες να έχουν να αποβλέπουν στη συνέχεια της
πρακτικής.
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Το δώρο τοποθετεί τον ευεργέτη σε ψηλότερη θέση από αυτόν που το λαμβάνει και του
δημιουργεί την υποχρέωση ανταπόδοσης. Η δυνατότητα να ξοδέψει μεγάλα ποσά για ευεργεσίες
είναι δηλωτική της ισχύος του αυτοκράτορα. Αυτό το νόμισμα όμως έχει δύο όψεις. Ο βασιλιάς δεν
θα πρέπει ο ίδιος να γίνεται αποδέκτης δωρεών γιατί τότε καθίσταται δέσμιος αυτών που του τις
προσέφεραν.
Με δύο λόγια η λειτουργία της φιλανθρωπίας και των ευεργεσιών για τον Φώτιο είναι κυρίως
πολιτική. Ο αυτοκράτορας θα πρέπει να καταφεύγει σε ανάλογες πρακτικές προκειμένου να
ενδυναμώνει τη θέση του.
4. Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωση
Andreades A. M. (2001), Τα δημόσια οικονομικά: Νόμισμα, δημόσιες δαπάνες, προϋπολογισμός,
δημόσια έσοδα. Στο Baynes N. H., Moss H.St. L.B. (Επιμ), Βυζάντιο. Εισαγωγή στο
Βυζαντινό Πολιτισμό (Δ.Ν. Σακκά, Μεταφρ). Αθήνα: Δημ. Ν. Παπαδήμα, 128- 146.
Hunger H. (2010), Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τόμος α΄,
(Λ. Γ. Μπενάκης, Ι. Β. Αναστασίου, Γ.Χ. Μακρής, Μεταφρ.), Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ.
Καραγιαννόπουλος Ι. (2001), Το Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
Καρατόλιος Κ. (2017), Η πολιτική παιδεία των πριγκίπων της Μέσης Βυζαντινής περιόδου. Οι
συμβουλές των δασκάλων τους και οι στοχασμοί τους πάνω στα πολιτεύματα όπως
καταγράφονται στους βασιλικούς ανδριάντες. Στο Σ. Πανταζής, Ε. Μαράκη, Μ. Καδιανάκη,
Ε. Μπελαδάκης, Γ. Στριλιγκάς, Ι. Τζωρτζάκης,…Χ. Ντρυυμπογιάννης (Επιμ), 3ο
Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Κοινωνία και
Πολιτική Παιδεία, τόμος α΄, Ηράκλειο: Ι.Α.Κ.Ε., 147- 155.
Κεκαυμένος (1996), Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα:
Κανάκη.
Κωνσταντέλος Δ. (1986), Βυζαντινή φιλανθρωπία και κοινωνική πρόνοια, Αθήνα: Φως.
Κωνσταντέλος Δ. (1994), Πενία, κοινωνία, φιλανθρωπία στον μεταγενέστερο μεσαιωνικόν ελληνικό
κόσμο (Αθ. Κοντογιαννακοπούλου, Μεταφρ.), Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
Μως Μ. (1979), Το δώρο. Μορφές και λειτουργίες της ανταλλαγής στις αρχαϊκές κοινωνίες (Α.
Σταματοπούλου- Παραδέλλη, Μεταφρ.), Αθήνα: Καστανιώτη.
Παΐδας Κ.Δ.Σ. (2005), Η θεματική των βυζαντινών κατόπτρων ηγεμόνος της Πρώιμης και Μέσης
περιόδου (398- 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα: Γρηγόρης.
Ξενόγλωσση
Boas F. (1888), The Indians of British Columbia, The Popular Science Monthly, 32, 628- 648.
Emminger K. (1913), Studien zu den griechischen Fϋrstenspiegeln. III. Βασιλείου κεφάλαια
παραινετικά, München: Programm des K. Luitpold- Gymnasiums.
Gautier P. (1980), Theophylacte d'Achrida, discours, traités, poésies, Corpus fontium historiae
byzantinae: Series Thessalonicensis, Θεσσαλονίκη: Association de Recherches Byzantines.
Laourdas B. Westerink L.G. (1983), Photii Patriarchae Constantinopolitani epistulae et
amphilochia, vol. 1, Epistularum pars prima, Leipzig: Teubner.
Migne J.P. (1863), Leonis, romanorum imperatoris Augusti, cognomine sapientis, Opera quae
reperiri potuerunt omnia, nunc primum in unum corpus collecta, series greca, vol. 107,
Paris: Patrologiae cursus completes
Mullett M. (1996), The imperial vocabulary of Alexios I Komnenos, στο Mullett M., Smythe D.
(Επιμ.), Alexios I Komnenos, papers of the second Belfast Byzantine International
Colloquium, 14-16 April 1989, Belfast: Belfast Byzantine Enterprises, 380- 381.
Spadaro M.D. (1998), Raccomandazioni e consigli di un galantuomo, Alessandria: Edizioni dell'
Orso.

154

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Η ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Παπαδάκης Α. Νικόλαος
npapadakis@hormail.com
Ερευνητής
Περίληψη
Σκοπός της εισήγησής μου είναι η παρουσίαση ενός κακώς κειμένου της ελληνικής
εκπαίδευσης, την έλλειψη μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής παιδείας σε ζητήματα πολιτισμού και της
αρνητικής αντιμετώπισης εννοιών όπως αυτή της Ενωμένης Ευρώπης λόγω έλλειψης αντίστοιχης
διαπαιδαγώγησης Συνεπώς, οδηγούμαστε σε συμπεριφορές πολιτικές και κοινωνικές που έχουν το
στοιχείο του λαϊκισμού μέσα τους σχετικά με το πώς προσλαμβάνουμε τους υπόλοιπους
Ευρωπαίους.
Η μελέτη αυτή αποτελεί μία πρωτότυπη θεωρητική εξέταση του ζητήματος, μέσα από την
προσωπική μου εμπειρία ως μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος, από διάφορες θέσεις. Όμως η
εξέταση αυτή δεν είναι απλά θεωρητική. Προτείνω συγκεκριμένες λύσεις σε πρακτικό επίπεδο,
όπως η ένταξη μαθημάτων Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από συγκεκριμένα εγχειρίδια, της
ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης, καθώς και η εξέταση μεγάλων έργων της ευρωπαϊκής
παραγωγής. Τέλος, προτείνω να ενισχυθεί η εκμάθηση των ξένων γλωσσών, χωρίς να υπάρχει απλά
η σύνδεση τους με την αγορά εργασίας, αλλά να γίνεται μία σε βάθος διδασκαλία, συνδυασμένη
και με την εκμάθηση της ιδιαίτερης πολιτισμικής παράδοσης κάθε ευρωπαϊκού λαού.
Έτσι θα ενδυναμωθεί η αίσθηση του ανήκειν ή συνανήκειν στην ευρωπαϊκή ομάδα των λαών
και θα μπορούμε να είμαστε σε θέση κατανόησης και ισοτιμίας στις συναναστροφές μας με τους
άλλους Ευρωπαίους.
Λέξεις κλειδιά: Διαφωτισμός, Ιστορία, Λογοτεχνία, Γλώσσες, Μουσική
1. Εισαγωγή
Θα ξεκινήσω την εισήγησή μου κάπως ανορθόδοξα, αλλά πάντα εντός θέματος, με μία
εμπειρία μου: τα Χριστούγεννα του 2016 είχα πάει την ανιψιά μου την Ελένη με τους γονείς της
και την ομώνυμη γιαγιά της στο «Χριστουγεννιάτικο Χωριό» στην πλατεία Ελευθερίας στο
Ηράκλειο. Ανάμεσα στα άλλα παιχνίδια, υπήρχε ένα καρουζέλ. Στην επάνω του πλευρά, στο
«αέτωμα», ας πούμε αναλογικά με τους αρχαίους ελληνικούς ναούς, ήταν ζωγραφισμένες διάφορες
μορφές. Μία από αυτές μου φάνηκε ιδιαίτερα γνωστή. Πράγματι, ήταν ένας πίνακας του Τιτσιάνο
Βετσέλιο, του μεγάλου αυτού Βενετσιάνου ζωγράφου του 16ου αιώνα, που υποτίθεται ότι
παρίστανε τον Αριόστο-παρότι βέβαια αυτή η άποψη τελευταία αμφισβητείται.
Τί δουλειά είχε, ωστόσο, ο μεγάλος Ιταλός επικός, ο ποιητής του Μαινόμενου Ορλάνδου
(1532, οριστική έκδοση) σε ένα καρουζέλ με αλογάκια και μονόκερους; Η απάντηση ήταν απλή,
την έμαθα αργότερα, όταν διάβασα το έργο του: στον Μαινόμενο Ορλάνδο του αναφέρονται
μονόκεροι ως ζώα μαγικά που ίππευαν η μάγισσα Αλτσίνα και οι αδερφές της, η Λογιστίλλα και η
Μοργκάνα. Ένας οποιοσδήποτε άλλος μορφωμένος Ευρωπαίος θα το γνώριζε αυτό. Εγώ, ένας
Ευρωπαίος Έλληνας, το αγνοούσα.
Αυτό το γεγονός με προβλημάτισε και έδωσε το έναυσμα για την τωρινή μελέτη. Για να
δούμε την Ελλάδα μέσα από το πρίσμα της ισότιμης ένταξης της στην χορεία των μελών-κρατών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουμε, νομίζω, ακολουθώντας μια παραδοσιακή ελληνική
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εκπαιδευτική θεωρία που διατυπώθηκε ήδη από τον 18ο αιώνα, να εναρμονίσουμε τις γνώσεις μας,
την παιδεία μας με εκείνη των υπολοίπων εταίρων μας.
2. Κυρίως μέρος
2.1. Οι νέες ευκαιρίες στην εκπαίδευση στην Ελλάδα της κρίσης
Στα προεπαναστατικά χρόνια, την εποχή κυρίως αμέσως πριν από το 1821, οι Έλληνες λόγιοι
στην υποδουλωμένη Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και τις Παραδουνάβιες
Ηγεμονίες, οραματίζονταν ένα εκπαιδευτικό σύστημα σε στενή σχέση, σε συνάρθρωση με την
ευρωπαϊκή παιδεία της εποχής τους.
Συγκεκριμένα, ο Αδαμάντιος Κοραής, από το Παρίσι, την εποχή που ήταν έτοιμος να δώσει
το μεγαλόπνοο εκδοτικό έργο του, γύρω στα 1804, είχε οραματιστεί την μετάφραση των
κυριότερων έργων της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας στα ελληνικά, σύμφωνα με το δικό του γλωσσικό
σύστημα, το κοραϊκό, της «μέσης οδού» (Κοραής, 2008:. 37-56). Το ίδιο πνεύμα εξέφραζαν και οι
Έλληνες λόγιοι του ελλαδικού χώρου, ειδικά όσοι γνώριζαν ξένες γλώσσες και είχαν επαφές με τη
Δύση, κυρίως οι Επτανήσιοι και οι Κωνσταντινουπολίτες, οι κοσμοπολίτες εν γένει. Αν δούμε π.χ
τις απόψεις του Επτανησίου λογίου, του Ζακυνθινού Δημήτριου Γουζέλη, που έδρασε ως
πολεμιστής και εργάστηκε ως δάσκαλος στην Ιταλία (Τεργέστη, Μιλάνο), υπάρχει μία ομοιότητα
στη σκέψη του με εκείνη του Κοραή σε πολλά σημεία. «Μεταφράσεις» είναι το πνεύμα της εποχής,
ώστε να διαπαιδαγωγηθεί και να μορφωθεί το Γένος (Γουζέλης, 1807: 7-8).
Όμως, ξεκινήσαμε κάπως αντίστροφα, διότι αυτό είναι το τελικό στάδιο της πνευματικής
ζύμωσης που ονομάζεται Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Δημαράς, 1994: 46, 47). Οι εισηγητές του
στην Ελλάδα, με κυριότερο τον Ρήγα Βελεστινλή-Φερραίο, προέκριναν τις μεταφράσεις και το
έκαναν επί του πρακτέου, μεταφράζοντας και οι ίδιοι μεγάλα έργα της εποχής τους, όπως η
Αινειάδα του Βιργιλίου, που μετέφρασε ο Ευγένιος Βούλγαρις (Γουζέλης, 1817: 295) ή όσα
έκριναν ταίριαζαν με τις ηθικοπλαστικές τους θεωρίες, παραδείγματος χάρη το Σχολείον των
ντελικάτων εραστών που μεταφράζει ο Ρήγας (Δημαράς, 1994: 46).
Η Ιστορία της Παιδείας είναι διδακτική, λοιπόν, για το ποιες θεωρούνταν από πριν της
γενέσεως του ελληνικού κράτους οι ιδανικές συνθήκες για την ωρίμανση του Έλληνα και της
κοινωνίας που έπρεπε να δημιουργηθεί. Ήδη στην συνέχεια, μέχρι και τα τέλη του 19 ου αιώνα, οι
μεταφράσεις έργων της λογοτεχνίας της Δύσης, καθώς και ιστορικές μελέτες, είχαν γίνει αρκετές
και σημαντικές. Έχει μεταφραστεί ολόκληρος ο Σαίξπηρ π.χ και οι θεωρούμενοι σήμερα ως
κλασικοί συγγραφείς, π.χ ο Μπαλζάκ κ.α. Αυτή η προσπάθεια να λάβουμε διδαχές μέσα από την
ευρωπαϊκή παιδεία και την διαφώτιση μας συνεχίστηκε, ωστόσο; Έχουμε αντιληφθεί πόσο
σημαντικό είναι να γονιμοποιηθεί η σκέψη μας από πολιτισμούς που είναι περισσότερο σύγχρονοι
από τον δικό μας πλέον; Σήμερα πού φτάνουμε;
Η «ελληνική κρίση» η οποία χρονολογείται ως φαινόμενο επίσημα από το 2009, οπότε
βαίνουμε αισίως στο ένατο έτος της, μπορεί να ιδωθεί, πέρα από ένα καθαρά οικονομικό, και ως
ένα πολιτισμικό φαινόμενο που πλήττει την κοινωνία μας και μας φέρνει σε κατάσταση ανισότητας
σχετικά με τους υπόλοιπους εταίρους μας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνώς.
Μέσα από τις αντιδράσεις της κοινωνίας μας απέναντι στους εταίρους μας και την αγανάκτηση που
δίκαια ή άδικα τις συνοδεύει, διαπιστώνουμε και μια έλλειψη παιδείας σχετικά με τους ποιους
έχουμε δίπλα μας ή απέναντι μας.
Έχοντας την εμπειρία του εξωτερικού, έστω σε ένα περιορισμένο χρονικό σημείο ως φοιτητή
του προγράμματος Erasmus το 2004-5 σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και με την εν γένει εμπειρία
μου στις επαφές μου με άλλους Ευρωπαίους και δη ως διδάσκων την ελληνική γλώσσα στο
πρόγραμμα «Οδυσσέας» το 2012-3 και 2013-4, μπορώ να πω τα εξής:
Καταδικάζουμε εύκολα, πιστεύοντας πώς έχουμε το ηθικό πρωτίστως δικαίω-μα να
φερόμαστε έτσι απέναντι σε λαούς και πολιτισμούς των οποίων αγνοούμε κατά βάσει τις
ιδιαιτερότητες και τις ξεχωριστές αρετές και τα πάθη τους, ενώ απλά ομφαλοσκοπούμε
προσκολλημένοι σε ένα παρελθόν το οποίο έχουμε οικειοποιηθεί, την αρχαία ελληνική πολιτιστική
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παράδοση, χωρίς να συνεισφέρουμε επί το πλείστον κάτι σε αυτήν, χωρίς να προσθέτουμε κάτι
καλό. Κάτι τέτοιο όμως εξ ορισμού φαίνεται άδικο.
Στα πλαίσια της προσπάθειάς μου να εκπονήσω την διπλωματική μου στο μετα-πτυχιακό
πρόγραμμα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης πάνω στο έργο του
Τορκουάτο Τάσσο, σε μια μετάφραση της Ελευθερωμένης Ιερουσαλήμ (Φερράρα 1581) του
περίφημου αυτού Ιταλού ποιητή από τον Δημήτριο Γουζέλη στα προεπαναστατικά χρόνια,
συγκεκριμένα στα 1807, αναρωτήθηκα συχνά κατά πόσον οι σημερινοί Έλληνες γνωρίζουμε έργα
της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας που αποτελούν για τους Ευρωπαίους εταίρους μας το αλφάβητο της
γνώσης τους.
Συνάμα, σε συζητήσεις μεταξύ συμφοιτητών μου και ανθρώπων μορφωμένων ως επί το
πλείστον της ηλικίας μου, αλλά και πρεσβυτέρων μου, διαπίστωσα-και διαπιστώνω ακόμα-ότι δεν
υπάρχει επαρκής γνώση. Αντίθετα οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τα ομηρικά έπη, ό,τι
θεωρούμε ως την πολιτισμική μας κληρονομιά. Όμως εντέλει, αυτό είναι κάτι που μας κάνει
λιγότερο δεκτικούς στο να κατανοήσουμε το ήθος και τον πολιτισμό των απέναντι ή δίπλα μας
ανθρώπων. Δεν μπορούμε να μπούμε στη νοοτροπία τους.
Εξάλλου, σε μια άλλη έρευνα μου για μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ξανά πάνω στο
έργο του Τάσσο, διαπίστωσα ότι υπάρχουν γύρω στις 60 όπερες και οπερέτες βασισμένες πάνω
στην Ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ. Αυτό μαρτυρά, λοιπόν, και μία άλλη σημαντική έλλειψη στην
παιδεία μας σχετικά με εκείνη των εταίρων μας, την αδυναμία να παρακολουθήσουμε ένα είδος
μουσικής προσφιλές στους Δυτικούς. Μέσα σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση που πρεσβεύει τις αρχές του
δυτικού πολιτισμού, ενώ έχουμε τις βάσεις του, την αρχαία ελληνική παράδοση μέσα μας, δεν
μπορούμε να παρακολουθήσουμε άλλες επιτεύξεις αυτού του πολιτισμού. Είμαστε ουραγοί και όχι
πια πρωτοπόροι.
Αυτό το θεμελιώδες λάθος στην προσέγγισή μας έχει και άλλες παραμέτρους. Όταν δεν
γνωρίζουμε πώς μας βλέπουν οι άλλοι, δεν μπορούμε ούτε καν να προσλάβουμε τις θετικές δικές
τους εντυπώσεις για εμάς ως ένα είδος εθνικής υπερηφάνειας. Όταν π.χ αγνοούμε ότι οι
Πορτογάλοι στο εθνικό τους έπος, το Οι γιοί του Λούσου/Λουζιτανοί του Καμόες (Os Lusiadas,
1575) θεωρούν τον Οδυσσέα ως ιδρυτή της Λισσαβόνας (Mickle, 1778: 3, Canto I, stanza I, verso
6), είναι λογικό να μην τους βλέπουμε ως οικείους, αλλά ως έναν άγνωστο λαό που δεν έχουμε
κοινά στοιχεία ταυτότητας.
Ας σημειωθεί ότι το έργο δεν έχει εκδοθεί σε μετάφραση στα νέα ελληνικά ακόμα, οπότε ο
τίτλος είναι στην ευχέρεια του καθενός να αποδοθεί. Όμως η ερμηνεία του τίτλου δεν είναι το
βασικό πρόβλημα, αλλά η άγνοιά μας. Ο γράφων έχει προσπαθήσει να μετεγγράψει το κείμενο στη
νέα ελληνική γλώσσα για να ξεπεραστεί αυτό το χάσμα στη γνώση μας, καθώς και τον Μαινόμενο
Ορλάνδο του Αριόστο (1516) και τον Ρινάλδο του Τάσσο (1562).
Όμως, πέρα από αυτό, η έλλειψη ανάλογης εκπαίδευσης συντελεί στο να υπάρχει και η
αδυναμία κατανόησης συγκεκριμένων αναφορών, όπως εκείνη του Αλέξανδρου Δουμά στους Τρεις
Σωματοφύλακές του για τους «κήπους της Αρμίδας» (“the gardens of Armida”, Peaver, 2006: 279),
δεν μπορούμε επίσης και τον ίδιο μας τον πολιτισμό να ερμηνεύσουμε. Πώς μπορεί κάποιος να
διαβάσει Παλαμά και να κατανοήσει την έννοια του χαρακτηρισμού που προδίδει στην
Κωνσταντινούπολη στην Φλογέρα του Βασιλιά ως «Αρμίδα Βοσπορίτισσα» (Παλαμάς, 1973: 52);
2.2. Προτάσεις για την βελτίωση της εκπαίδευσης
Στόχος, ωστόσο, της ανακοίνωσης μου δεν είναι μόνο να δοθεί η εικόνα αυτή, το πλαίσιο ή
το περίγραμμα καλύτερα, αλλά, κυρίως, να προταθούν λύσεις μέσα από την εκπαιδευτική
διαδικασία για την καλύτερη κατανόηση του ευρωπαϊκού πολιτι-σμού.
Προτείνω, λοιπόν, στα περιγραφόμενα αυτά πλαίσια, να δοθεί μία ευρύτερη παιδεία του
ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσα από ειδικά μαθήματα. Η διάκριση μπορεί να γίνει σε δύο βασικά
επίπεδα, 1) σε εκείνο της πολύπλευρης ενημέρωσης μαθητών και φοιτητών γύρω από την ιστορία,
τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό ευρύτερα των άλλων λαών, 2) σε επίπεδο γλωσσομάθειας.
Μπορούμε να δούμε αναλυτικά σε κάθε επίπεδο ορισμένες σκέψεις και προτάσεις.
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Η πρώτη είναι η εξειδικευμένη διδασκαλία σε σχολεία και Πανεπιστήμια ενός είδους
Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μιας ένωσης των ευρωπαϊκών λαών με κοινά στοιχεία και
παράδοση.
Υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια μια σημαντική Ιστορία της Ευρώπης, το τρίτομο έργο των
Berstein-Milza (1997). Σε αυτήν την θεώρηση της πανευρωπαϊκής Ιστορίας δεν απουσιάζει, όπως
σε άλλα έργα, να τονιστεί ακόμα και η συνεισφορά του Βυζαντίου, της «Ανατολικής Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας» αλλιώς, στην επίτευξη στόχων όπως η απομάκρυνση από τα ευρωπαϊκά εδάφη της
απειλής των Οθωμανών Τούρκων και άλλων ισλαμικών επιθέσεων. Σε κάποια τμήματα στα
Ελληνικά Πανεπιστήμια, όπως η δική μου Alma Mater, το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, υπάρχει αυτή η μέριμνα.
Όμως σε άλλα, όπως π.χ στο ίδιο Πανεπιστήμιο στο τμήμα της Φιλολογίας (Ρέθυμνο), ο
φοιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να πάρει άλλα μαθήματα Ιστορίας πέρα από όσα έχουν ως
θεματική τους την ελληνική ιστορία. Σαν συνέπεια αυτού του γεγονότος, οι απόφοιτοι του
τμήματος Φιλολογίας συνηθέστερα δυσκολεύονται να διδάξουν Ιστορία στα σχολεία, αλλά και να
μπορέσουν-αν και εφόσον θελήσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο μεταπτυχιακού-να
παρακολουθήσουν την ευρωπαϊκή λογοτεχνία ως μια συγκριτική μελέτη στα πλαίσια των σπουδών
αυτών. Με λίγα λόγια, καθίστανται λιγότερο επαρκείς από ό,τι οι συνάδελφοί τους σε άλλες χώρες
και οι σπουδές τους υποβαθμίζονται.
Μπορούμε αντίθετα-χρησιμοποιώ άμεσα ένα παράδειγμα-επιχείρημα προς την κατεύθυνση
ανάδειξης του γνώστη της ευρωπαϊκής παιδείας-να κατανοήσουμε ότι ο «δούκας ντε Κλαράνς» του
Θεοτόκη στην μετάφραση της Μαντάμ Μποβαρύ του Γουσταύου Φλωμπέρ (2006: 212) είναι μία
ατυχής μετάφραση από τα γαλλικά, μέσω της οποίας υπονοείται ο Γεώργιος, ο δούκας του Κλάρενς
που αναφέρεται στον «Ριχάρδο Γ΄» του Σαίξπηρ στον κατάλογο που τίθεται αρχικά, πριν από το
καθεαυτό κείμενο, με τίτλο Τα πρόσωπα του έργου (1999: 7); Μάλλον όχι. Αλλά και τότε
δημιουργείται η εξής σκέψη στον αναγνώστη: Και ποιος είναι, λοιπόν, αυτός ο ήρωας; Ποιος
μπορεί να πει κάτι παραπάνω από μια απλή αναφορά του ονόματός του; Τέτοια ερωτήματα
τίθενται, δυσεπίλυτα, αν δεν γνωρίζουμε στοιχειώδη ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία,
Μεσαιωνική και Νεότερη. Έτσι, όμως χάνουμε το νόημα των συμβολισμών και δεν κατανοούμε
όσα αναγιγνώσκουμε.
Για να μη φτάσουμε, επομένως, στο σημείο αυτό, προτείνω την διδασκαλία της κοινής
Ευρωπαϊκής Ιστορίας αυτής και στα σχολεία, σε επίπεδο Λυκείου, ώστε να εμπεδώσει ο νέος
άνθρωπος από μικρός το πολιτικό περιβάλλον στο οποίο θα κληθεί αργότερα να μορφωθεί και ίσως
να εργαστεί. Η διδασκαλία αντίστοιχης ύλης στα ελληνικά σχολεία, ενώ προβλέπεται και
προβλεπόταν, συνήθως δεν γίνεται. Οι αντίστοιχες ενότητες συνηθέστερα δεν διδάσκονται,
παραλείπονται ή, αν διδάχτηκαν, διδάσκονται επιδερμικά, βιαστικά, όπως το ξεφύλλισμα ενός
περιοδικού.
Αντίστοιχα προτείνω την υποχρεωτική διδασκαλία, ίσως ως μαθήματος κατ’ επιλογήν
υποχρεωτικού, σε σχολεία και Πανεπιστήμια, των ηθών και εθίμων των ευρωπαϊκών λαών ως μία
ξεχωριστή ύλη, με ειδικά καταρτισμένα βιβλία. Σίγουρα υπάρχουν στις μέρες μας περιπτώσεις
όπου διδάσκονται με εξαιρετικό τρόπο ανάλογα μαθήματα, όμως όχι παντού. Δεν χρειάζεται, με
άλλα λόγια, να πάει κάποιος σε τμήματα Ιταλικής, Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής Λογοτεχνίας
για να διδαχθεί τα γενικά πλαίσια για κάθε εθνική λογοτεχνία των ευρωπαϊκών λαών, θα πρέπει να
υπάρξει διδασκαλία σε κάθε αντίστοιχο τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών γύρω από το αντικείμενο
αυτό.
Στα ίδια πλαίσια θα μπορούσε να υπάρξει και η υποχρεωτική διδασκαλία της ευρωπαϊκής
λογοτεχνίας με ειδικά φιλολογικά μαθήματα, ύλη που, επίσης, συνήθως παραλείπεται στην
διδασκαλία. Από προσωπική μου γνώση, σας βεβαιώνω πως υπάρχουν Καθηγητές σε
Πανεπιστήμια, Φιλόλογοι, που δεν έχουν διαβάσει π.χ το «Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο» του
Μαρσέλ Προυστ (2001-2014). Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα δώσουν την προέκταση της
διακειμενικότητας στην θεώρηση τους πάνω σε κείμενα νεοελλήνων λογοτεχνών που έχουν
επηρεαστεί από τον διάσημο Γάλλο αυτό συγγραφέα; Άρα, δεν είναι καλοί στο καθεαυτό έργο
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τους. Αυτές οι αδυναμίες είναι σημαντικές, βαρύνουσας σημασίας. Πώς μπορούμε να περιμένουμε
να παράγουν καλούς φοιτητές με τέτοιες ελλείψεις;
Ένα απλό παράδειγμα που αποδεικνύει πώς όταν δεν γνωρίζει κάποιος διακειμενικές
αναφορές της παγκόσμιας λογοτεχνίας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τί συμβαίνει γύρω του.
Όλοι γνωρίζουμε την ταινία Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, που έχει προβληθεί και ξαναπροβληθεί
στις τηλεοράσεις. Το έργο αυτό, βασισμένο στην ομότιτλη μυθιστορηματική τριλογία (2002) του
μεγάλου Άγγλου συγγραφέα και Καθηγητή της Μεσαιωνικής Αγγλικής Λογοτεχνίας J.RR.Tolkien
επί συναπτά έτη στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης περικλείει μέσα του πάρα πολλά στοιχεία που
θεωρεί ο ανυποψίαστος αναγνώστης ως αποκυήματα της Βόρειας Μυθολογίας, της οποίας
πράγματι αποτελεί μία σύνοψη σχεδόν ή μια εγκυκλοπαίδεια καλύτερα.
Αυτό που δεν γνωρίζει, ωστόσο, αλλά που το αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας του στις
επιστολές του, είναι πώς αποτελεί μία συνέχεια, συνεπή συνέχεια, της επικής σύνθεσης του
Έντμουντ Σπένσερ Η Νεραϊδοβασίλισσα (The Fairie Queene), ενός έπους του 1591 για την
Ελισάβετ Α’ (1979), το οποίο με τη σειρά του έχει ως πρότυπο που μιμείται, τόσο την
Ελευθερωμένη Ιερουσαλήμ του Τάσσο που προαναφέραμε, όσο και την εποποιία του Αριόστο Ο
Μαινόμενος Ορλάνδος (Orlando Furioso,1516, 1522 και 1532) πρότυπο άμεσα για τον Ιταλό
ομότεχνο του και άμεσα και έμμεσα για τον Τόλκιν.
Αν τώρα σκεφτούμε ότι ο Αριόστο επηρέασε άμεσα τον Αντώνιο Αχέλη στην Μάλτας
Πολιορκία του (1565) Χορτάτση στην Ερωφίλη του (1585) και τον Κορνάρο στον Ερωτόκριτό του
(1610), κατανοούμε πόσο βαθιές είναι οι κοινές ρίζες σε επίπεδο πολιτισμό που μπορούμε να
ανακαλύψουμε, άσχετα με το πώς τελικά διαμορφώθηκαν σε επίπεδο λογοτεχνικής παραγωγής.
Ειδάλλως, θα αναθεματίζουμε έργα σημαντικά ως «παραμύθια» και «αστεία», χωρίς γνώση της
βαθύτερής τους ουσίας.
Σκόπιμη κρίνεται ακόμα και η υποχρεωτική διδασκαλία της ευρωπαϊκής μουσικής
παράδοσης και πολιτισμού και παρακολούθηση από μαθητές και νέους ανάλογων εκδηλώσεων.
Παλαιότερα, όταν ο ίδιος ήμουν στο Γυμνάσιο, το 1992-1994, υπήρχε ειδικό μάθημα για την
θεωρία της ευρωπαϊκής μουσικής, όπου μαθαίναμε τουλάχιστον τις βιογραφίες των
σημαντικότερων μουσικοσυνθετών και μια γενική σύνοψη των κεκτημένων στην τέχνη αυτή. Κάτι
αντίστοιχο, μαζί με κάποιες αντίστοιχες παραδόσεις και μαθήματα για την ιστορία των
βασικότερων ειδών της μουσικής, ροκ, ποπ, τζαζ, και, γιατί όχι, και μέταλ, θα βοηθούσε να
ξεπεραστούν προκαταλήψεις γύρω από αυτά και να μπορέσει κάθε νέων άνθρωπος να διαμορφώσει
σε ένα ευρύτερο πεδίο τις προσλαμβάνουσές του.
Συνάμα, η πληροφόρηση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ευρωπαϊκών κρατών, όχι μονάχα
της Φινλανδίας που υπερπροβάλλεται τελευταία, χωρίς ωστόσο να είσαι σίγουρο το κατά πόσον έχει
σχέση με την ελληνική εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα, θα βοηθούσε στην απόκτηση ενός
άλλου είδους γνώσης, αυτής της προσαρμογής του εκπαιδευτικού μας συστήματος σε πιο σύγχρονα
πρότυπα. Όχι βέβαια με δουλικότητα, αλλά με βαθύτερη σκέψη και προβληματισμό, ώστε να
προσαρμοστεί με τρόπο υγιή και όχι ξερό, στα ελληνικά δεδομένα, με τροποποιήσεις και αλλαγές σε
σημεία όπου δεν υπάρχει περίπτωση ακριβούς υιοθέτησης.
Όμως, το ιδιαίτερα αναγκαίο στην πολύγλωσση και πολυπολιτισμική ευρωπαϊκή κοινωνία που
ζούμε στοιχείο είναι η αναβάθμιση των μαθημάτων ξένων γλωσσών. Σε μια κοινωνία, αλλά και σε μία
εποχή που οι άνθρωποι μεταναστεύουν για να βρουν εργασία και που οι μετακινήσεις αυτές έχουν γίνει
σχεδόν ζωτικής σημασίας για έναν άνθρωπο που έχει τα προσόντα να εργαστεί πέρα από τη χώρα του
και σε άλλες, είναι σχεδόν αδιανόητο να γνωρίζουμε μονάχα ελληνικά και να μαθαίνουμε αγγλικά σε
επίπεδο μέτριο. Έτσι, ουσιαστικά βγαίνουμε από μόνοι μας «εκτός παιχνιδιού».
Ήδη στα σχολεία της χώρας γίνεται μια προσπάθεια εκμάθησης ξένων γλωσσών από το
δημοτικό ήδη. Η διδασκαλία της αγγλικής είναι δεδομένη και υπάρχει η προσπάθεια ένταξης και μιας
δεύτερης γλώσσας, γαλλικά ή γερμανικά. Η προσπάθεια αυτή είναι θετική κατά την άποψή μου, αν και
δεν πρέπει να πιέσουμε από τόσο μικρή ηλικία τη νέα γενιά ως προς το θέμα της γλωσσομάθειας.
Καλύτερα να περιοριστεί στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού, Ε΄ και Στ΄, σε μια ηλικία και ένα
μαθησιακό επίπεδο που τα παιδιά θα έχουν ήδη κατανοήσει την μητρική γλώσσα σε ένα επίπεδο άνω
του βασικού, ώστε, με βάση αυτήν την γλώσσα να μπορέσουν να «οικοδομήσουν» εκ γερών θεμελίων
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την επερχόμενη γνώση ξένων γλωσσών. Χωρίς την κατανόηση όρων της μητρικής γλώσσας πώς θα
μπορέσουν, αλήθεια, να δεχτούν γνώσεις από ξένες γλώσσες;
Επίσης, η γνώση που αποκομίζουν οι μαθητές σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπως το
ελληνικό σχετίζονται, χωρίς κάτι τέτοιο να κρύβεται, με την καθαρή σύνδε-ση τους με την αγορά
εργασίας. Μας ενδιαφέρει η γνώση που απευθύνεται στο πώς να βρούμε δουλειά σε ξενοδοχεία και
σε τουριστικές εργασίες, ρεσεψιονίστ, σερβιτό-ρος, ξεναγός. Ας μην περιορίζουμε το πλαίσιο.
Μπορούμε, πέρα από την καθαυτό χρησιμοθηρική γνώση, να δούμε την εκμάθηση των ξένων
γλωσσών ως έναν τρόπο επικοινωνίας με τους γύρω μας και κατανόησης του περιβάλλοντος μας
χώρου σε ένα διευρυμένο επίπεδο συμβίωσης με τους λαούς του κόσμου. Αυτό είναι άλλωστε και
το πνεύμα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, όπως το εκφράζει ο Κοραής (2008: ιγ’).
Στην Ελλάδα υπάρχει ήδη ο θεσμός του «Ευρωπαϊκού Σχολείου» για μαθητές με γονείς
αλλοδαπής προέλευσης από χώρες που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωσης και δευτερευόντως
Έλληνες, παρότι συχνά αυτό, τουλάχιστον από το Ηράκλειο που γνωρίζω, εντάσσονται όλο και
περισσότερο ελληνόπουλα με διάφορους τρόπους. Αυτό αποδεικνύει την ανάγκη του λαού μας να
αποκτήσει ευρωπαϊκή παιδεία. Γιατί να μην κάνουμε κάθε ελληνικό σχολείο να έχει μια ανάλογη
στόχευση, ένα αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών σε επίπεδο οργάνωσης και ποιότητας των
παρεχόμενων γνώσεων; Ας βάλουμε στην Ελληνική Εκπαίδευση τα ίδια, υψηλά, ποιοτικά κριτήρια.
3. Συμπεράσματα
Αυτά τα μέτρα στην εκπαίδευση δεν είναι απλά θεωρητικές κατασκευές του γράφοντος χωρίς
πρακτικό αντίκρισμα. Αντίθετα, θα μπορούσαν να αναζωογονήσουν την ελληνική κοινωνία, διότι
θα έδιναν εργασία, επίσης, σε πολλούς άνεργους εκπαιδευτικούς, αλλά και θα τόνωναν την
αίσθηση του ανήκειν στην Ευρώπη. Η δημιουργία θέσεων εργασίας θα γινόταν μάλιστα σε
επαγγέλματα που διαθέτουν απεριόριστο ανθρώπινο δυναμικό: Φιλολόγους, Ιστορικούς,
Αρχαιολόγους, Καθηγητές Ξένων Γλωσσών, που αναζητούν απεγνωσμένα συνήθως ευκαιρίες για
επαγγελματική αποκατάσταση και ένα διέξοδο στην προβληματική απορρόφηση τους από την
αγορά εργασίας, τις Αγορές.
Έτσι, με όλα αυτά, διαπιστώνοντας «την κρίση ως ευκαιρία», όπως χαρακτηριστικά έχει
τιτλοφορήσει βιβλίο του ο φιλόσοφος Χρήστος Γιανναράς, θα βρούμε λύσεις και θα μπορέσουμε
να συμβάλλουμε στην δημιουργική σύνδεση της ελληνικής κοινωνίας με τον ευρωπαϊκό και τον
διεθνή της περίγυρο, συνειδητοποιημένοι στην ιδέα της ευρωπαϊκής ενότητας και ταυτότητας. Θα
παύσουμε να αποτελούμε ένα λαό με σπουδαίο παρελθόν μονάχα, αλλά με πολύ αρνητικό παρόν,
έναν «φελλαχολαό», έναν ξεπεσμένο λαό, όπως θα έλεγε αξιολογικά ο Καζαντζάκης (1999α,
1999β)--επηρεασμένος προφανώς από τον Όσβαλντ Σπένγκλερ (Oswald Spengler) και το ιδιαίτερα
αγαπητό τον 20ο αιώνα κοινωνικό-φιλοσοφικό έργο του Η παρακμή της Δύσης (Spengler, 2003)και δεν θα έχουμε μονάχα απαιτήσεις από τους άλλους, τους εταίρους μας, αλλά θα προσφέρουμε
σε αυτούς, θα έχουμε θετική συμβολή στην κοινότητα των εταίρων μας ως ίσοι και όχι ως μόνιμα
αιτούντες και σχεδόν επαιτούντες.
Οι φελάχοι είναι ο σύγχρονος ο αραβικός πλέον λαός της Αιγύπτου (Καζαντζάκης 1999β:
69), με τους οποίους ο Ηρακλειώτης συγγραφέας ταυτίζει εδώ κάθε αφελή και ξεπεσμένο
πολιτισμικά λαό, γράφοντας «ο λαός, ο φελάχος», καθώς και αλλού (Καζαντζακης 1999β: 32)
«Φελαχολαοί!Κάποτε, μια σκληρή σκέψη τρικυμίζει το αίμα μου: Απ’ όπου πέρασε το πνέμα μια
φορά, ποτέ πια δεν θα ξαναπεράσει». Ας μην επαληθεύσουμε αυτή την σκληρή σκέψη και εμείς.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής: δεν υπάρχει χειρότερο δείγμα της ημιμάθειας και του
παρασιτισμού μας έναντι των υπόλοιπων λαών από ό,τι κατανοεί κάποιος αν παρατηρήσει
Έλληνες τουρίστες, αλλά ιδίως εκείνους που έφυγαν από τη χώρα μας και πήγαν στο εξωτερικό για
σπουδές ή δουλειά-για μία παραμονή μεγάλη σε χρονική διάρκεια-και οι οποίοι καταλήγουν τις
περισσότερες φορές να μιμούνται, μαϊμουδίζοντας ωστόσο, την συμπεριφορά των ξένων ως τρόπον
τινά αριστοκράτες. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το απωθητικό ως εικόνα σημείο, που
δηλώνει περισσότερο ένα πολιτισμικό κενό και ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας.
Γνωρίζοντας τους άλλους, μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, την συνεισφορά μας στον
πανευρωπαϊκό πολιτισμό και να νιώσουμε υπερήφανοι για αυτήν, διατηρώντας τα ιδιαίτερα
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πολιτισμικά μας στοιχεία που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε με θετικό τρόπο. Ας μην είμαστε
Ευρωπαίοι που λέμε ΝΑΙ ή ΟΧΙ στους υπόλοιπους λαούς με βαθύτερο κριτήριο αποκλειστικά και
ουσιαστικά τα οικονομικά μας συμφέροντα, αλλιώς «το καλό της τσέπης μας», αγνοώντας
παράλληλα επιδει-κτικά κάθε έννοια και πτυχή του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όχι μόνο στα «καλά
και συμφέροντα». Πρέπει να συντονίσουμε την Ιστορία της Παιδείας μας με εκείνη των λεγόμενων
«προηγμένων λαών».
Μπορούμε, λοιπόν, να γίνουμε άνθρωποι που θα έχουμε «μυαλό Ευρωπαίου», δηλαδή
«λογική λογική» όπως γράφει στην επιστολή 142, από το Gottesgab της Ελβετίας, στις 16-1-1932
(Πρεβελάκης, 1984: 286), όπως διατείνονταν με υπερηφάνεια ότι ήταν ο Καζαντζάκης, ένας πέρα
για πέρα εξευρωπαϊσμένος λόγιος και κορυφαίος της γενιάς του πνευματικός άνθρωπος. Ζητήματα,
διλήμματα όπως το παλαιό «ανήκομεν εις την Δύσιν» (Λαμπρίας, 1995: 153-163) του τότε
πρωθυπουργού της Ελλάδας και πρωτεργάτη της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του
Κωνσταντίνου Καραμανλή, έχουν απαντηθεί εμφατικά από κάθε ελληνική κυβέρνηση έπειτα από
την δεκαετία 1980-1989. Αυτό διατρανώνεται εμφατικά και ειδικά με την φράση: «Τα πάγια
συμφέροντα της χώρας τοποθετούν την Ελλάδα στην Δύσην» (ό.π. 159).
Είμαστε Ευρωπαίοι και ως τέτοιοι οφείλουμε να κινηθούμε στον σύγχρονό μας κόσμο. Αυτή,
άλλωστε, είναι η πνευματική αγωγή που έχουμε δεχτεί από τους μεταγενέστερους λογίους και
δημιουργούς της Ελλάδας, όπως οι Νομπελίστες Ελύτης και Σεφέρης, αυτήν οφείλουμε να
ευλαβηθούμε.
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Περίληψη
Τη δεκαετία του 1940 η αριστερά θα εντάξει στο λόγο της το γυναικείο ζήτημα μέσα από την
οπτική του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και της ανάγκης πλατιάς κινητοποίησης των νέων και
των αγροτικών πληθυσμών. Η ταξική πάλη και ο αγώνας κατά του κατακτητή τη δεκαετία του
1940 επικαλύπτουν το ζήτημα των γυναικείων διεκδικήσεων και επιδιώκουν την κινητοποίηση των
ανδρών και των γυναικών στον αγώνα της κοινωνικής και εθνικής απελευθέρωσης. Οι αριστεροί
μεταρρυθμιστές παιδαγωγοί συμμεριζόμενοι τις παραπάνω προτεραιότητες θα προχωρήσουν στο
σχεδιασμό της εκπαίδευσης διατρανώνοντας: α) τη συνεκπαίδευση και β) την ισοτιμία στο
δικαίωμα της μόρφωσης. Στο άρθρο αυτό θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε την οπτική των
αριστερών μεταρρυθμιστών παιδαγωγών για τη γυναίκα και τις διεκδικήσεις της μέσα από τα έργα
τους, αλλά και από τα διάφορα έντυπα και τις εκδόσεις της αριστεράς της εποχής.
Λέξεις κλειδιά: φύλο, μόρφωση, συνεκπαίδευση, ΕΑΜ, ΔΣΕ.
1. Εισαγωγή
Η θέση της αριστεράς και η θεσμοθέτηση της λαϊκής παιδείας τα χρόνια της Κατοχής με
κύριο σύνθημα «ένας λαός, μια παιδεία» θα έρθει να ανατρέψει την οπτική του σχολείου που
διαφοροποιείται ταξικά και έμφυλα και να το αντικαταστήσει με μια φιλοσοφία ανοιχτών
προοπτικών, θεωρητικά για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως φύλου και κοινωνικοοικονομικής
κατηγορίας. Αναφορικά με τη σύνδεση της έννοιας του φύλου με το σχολείο εργασίας, αυτή αφορά
κυρίως το ζήτημα της συνεκπαίδευσης, καθώς και τις επαγγελματικές διεξόδους που το σχολείο
παρέχει στις γυναίκες. Το παράδειγμα της ΕΣΣΔ παρουσίασε στο ελληνικό κοινό μια συνεκτική και
εφαρμοσμένη πολιτική της σοβιετικής εξουσίας, η οποία αφορά τη θέση της γυναίκας μέσα στη νέα
κοινωνία. Χωρίς να ταυτίζεται το φεμινιστικό κίνημα με τη μεταρρυθμιστική παιδαγωγική, αλλά
και με την πολιτική σκέψη, ωστόσο διαπλέκεται με αυτά τα ζητήματα και με τη θεματική της
παιδείας, καθώς η διεκδίκηση της ισότητας τέμνει πολλαπλά την εκπαιδευτική πράξη.
2. Η συνεκπαίδευση και οι επαγγελματικές διέξοδοι της γυναίκας
Οι προτάσεις των αριστερών παιδαγωγών (Δ. Γληνός, Κ. Σωτηρίου, Ρ. Ιμβριώτη, Μ.
Παπαμαύρος) με σταθερότητα θα περιλαμβάνουν το αίτημα της συνεκπαίδευσης. Από τα πρώτα
έργα που μεταφράζονται στην ελληνική γλώσσα παρουσιάζεται η συνεκπαίδευση την οποία
εισήγαγε η σοβιετική εξουσία (Lunacharsky, 1921), ενώ η ΠΕΕΑ θα τη θεσμοθετήσει σε όλη την
κλίμακα του εκπαιδευτικού συστήματος (Σχέδιο μιας λαϊκής παιδείας, 1944). Θα ενθαρρύνει έτσι
τη δυναμική παρουσία των νεαρών κοριτσιών στη δημόσια σφαίρα, γεγονός στο οποίο συνέβαλαν
οι πρακτικές της Αντίστασης.
Στο φυλλάδιο της ΕΠΟΝ Μυτιλήνης «Το παλιό και το καινούριο σχολείο» σημειώνεται: «Το
σημερινό σχολείο δε μορφώνει και τα δύο φύλα. Μορφώνει περισσότερο τον άνδρα. Στο κορίτσι δίνει
μόρφωση ποιοτικά και ποσοτική διάφορη, γιατί θεωρεί τη γυναίκα κατώτερης ικανότητας και
προορισμένη για τις δουλειές του σπιτιού. Συνεχίζει δηλαδή το σχολείο τις ιδέες, που επικρατούν στη
σημερινή κοινωνία και που βγήκαν ύστερα από ορισμένη οικονομική εξέλιξη, όταν ο άνδρας έγινε ο
μόνος ρυθμιστής της οικονομικής ζωής και υπέταξε τη γυναίκα. Η γυναίκα πρέπει να κλείνεται και να
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ικανοποιεί τους πόθους του άνδρα. Καμμιάν άλλη ανώτερη αποστολή δεν έχει και προς αυτή την
κατεύθυνση ετοιμάζεται πάντα το κορίτσι» (ΕΠΟΝ, 1944: 6).
Στην Ελλάδα το ζήτημα της συνεκπαίδευσης ταλαιπώρησε τη σκέψη των παιδαγωγών για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ως αργά το τέλος του 19ου αιώνα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ως το 1931
λειτουργούσαν χωριστά διδασκαλεία αρρένων και θηλέων, τα οποία μετατρέπονται στη συνέχεια
σε μεικτά (Λέφας, 1942). Η Ρ. Ιμβριώτη σαν χαρακτηριστική περίπτωση γυναίκας παιδαγωγού και
στρατευμένης φεμινίστριας που θα κινηθεί «από τον αστικό φεμινισμό προς το σοσιαλιστικό»,
τόσο στο ειδικό σχολείο, όσο και στην Τύρνα εφαρμόζει τη συνεκπαίδευση. Παράλληλα, στην
επίσκεψή της στη Γερμανία ασκεί κριτική στα σχολεία του Η. Lietz, όπου δεν εφαρμοζόταν η
συνεκπαίδευση. Κρίνοντας τα σχολεία αυτά η Ρ. Ιμβριώτη θα σημειώσει ότι τα ιδανικά που
προβάλλει είναι αναχρονιστικά «το πατριαρχικό ηθικο-θρησκευτικό ιδανικό είναι βγαλμένο από την
σημερινή ζωή; Όχι» (Ιμβριώτη, 1931: 327). Ίσως εδώ διακρίνουμε και στοιχεία μιας φεμινιστικής
κριτικής, καθώς το σχολείο του H. Lietz ήταν κατά της συνεκπαίδευσης.
Η κομμουνιστική οπτική περί ισότητας, όπως θα διαμορφωθεί στην ΕΣΣΔ και θα επικρατήσει
στο ΚΚΕ από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, θα τονίσει την απελευθέρωση της γυναίκας μέσα
από την ικανότητά της να κάνει όλα όσα κάνει και ο άντρας. Για παράδειγμα, εκθειάζεται η πρώτη
οδηγός τρακτέρ (Αγτζίδης, 2010). Ανάλογα η Φωνή του Μπούλκες θα προβάλει τη διείσδυση των
γυναικών σε ανδροκρατούμενους τομείς. Έτσι μας παρουσιάζεται το γράμμα από μια
«τραχτερίστρα» (Χρυσάνθη, 22/11/1947). Η συμμετοχή της γυναίκας στην παραγωγή και η
κατάκτηση των νέων επιτευγμάτων της επιστήμης θέτουν τα θεμέλια της γυναικείας
απελευθέρωσης. Ανάλογες θέσεις θα παρουσιάσει και ο Ριζοσπάστης στο αναγνωστικό του κοινό
μεταφέροντας το ρωσικό παράδειγμα (Kalinin, 3/08/1945).
Αναμφισβήτητο πρόβλημα για την εποχή είναι η μαθητική διαρροή και ο υψηλός βαθμός
αναλφαβητισμού και αγραμματοσύνης της ελληνικής κοινωνίας. Ο αναλφαβητισμός στις γυναίκες
είναι στην Ελλάδα 2 και 3 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τους άνδρες. Όπως σημειώνει ο Κ.
Σωτηρίου από τις γυναίκες που στα 1935-1938 έγιναν μητέρες, οι μισές και παραπάνω είναι
αναλφάβητες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αγραμματοσύνη και ο αναλφαβητισμός τόσο των
αγοριών όσο και των κοριτσιών θα αναγνωρίζεται ότι έχει ως αιτία τη φτώχια. Το σχολείο φαίνεται
άχρηστο για τα λαϊκά στρώματα και συνάμα απαιτεί δυσβάστακτα έξοδα. Η οικονομική εξαθλίωση
του λαού ανάγκαζε τον αγρότη και τον εργάτη να βάλει από νωρίς το παιδί του στη βιοπάλη. «Το
κορίτσι το κρατούσε στο σπίτι να βοηθάει τη μητέρα, να ντατεύει τα μικρότερα αδελφάκια τις ώρες
που η μητέρα ήταν έξω από το σπίτι στη δουλειά, να βοσκάει τη γίδα και τα κατσίκια, ή το έβαζε
υπηρετριούλα σε κανένα νοικοκυρόσπιτο» (Σωτηρίου, 1946: 301-302).
3. Η μέριμνα για τη μητρότητα και την παιδική ηλικία
Μία κατηγορία που θα αναδειχθεί με εμφαντικό τρόπο από την περίοδο της Κατοχής και η
οποία εντάσσεται και σχετίζεται με το ενδιαφέρον του αριστερού κινήματος της εποχής για την
προστασία της μάνας και του παιδιού είναι η μέριμνα για την παιδική ηλικία. Το ενδιαφέρον αυτό
διαφαίνεται ξεκάθαρα και στο «Σχέδιο μιας λαϊκής παιδείας» (1944) στο οποίο προβλέπεται η όσο
το δυνατό μεγαλύτερη επέκταση των νηπιαγωγείων και των παιδικών σταθμών, οι οποίοι θα
ελευθερώσουν την εργαζομένη γυναίκα, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και εστία εκπολιτισμού και
λαϊκής υγείας.
Το σημείο σύγκλισης που θα καταφέρει να ενώσει όλες τις γυναίκες είναι η «ίδια η γυναικεία
φύση» με αναπόσπαστο κομμάτι της, τη μητρότητα (Μηλιός, Σπαθής, 1984). Το αριστερό κίνημα
της εποχής τονίζει σε πολλές περιπτώσεις το ενδιαφέρον του για την προστασία της μάνας και του
παιδιού. Η ενασχόληση με τα θέματα αυτά αποτελούν ένα στρατηγικό μέσο διείσδυσης και
κινητοποίησης των λαϊκών μαζών, καθώς και άρθρωσης αιτημάτων και περιεχομένου για το
παιδικό κίνημα. Αυτό το στόχο εξυπηρετεί και η σχετική αρθρογραφία της Ρ. Ιμβριώτη. Τα χρόνια
1946 και 1947 διατηρεί μια μόνιμη στήλη στις σελίδες του Ριζοσπάστη, από όπου απαντάει σε
γράμματα των αναγνωστριών της για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με το παιδί
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τους. Στα άρθρα αυτά αναλύει τα ελαττώματα που μπορεί να συναντήσει μια μάνα σε ένα παιδί και
δίνει συμβουλές για την επίλυσή τους.
Μιλώντας σχετικά με τη σημασία της μητρότητας, η Ρ. Ιμβριώτη θα αναφέρει ότι «δε θα
μείνη μόνο το στενό εγωιστικό συναίσθημα, μα θα γίνη ένα πλατύ κοινωνικό κίνητρο κι η γυναίκα θ’
αγκαλιάση και θα βοηθήση το κοινωνικό σύνολο σαν αληθινή μητέρα και σαν ολοκληρωμένος
άνθρωπος» (Ιμβριώτη, 26/06/1943: 1). Στη μόνιμη στήλη του Ριζοσπάστη με τίτλο «Η γυναίκα και
το παιδί», η Ρ. Ιμβριώτη θα υπερασπιστεί την προστασία της μητρότητας και του παιδιού, καθώς
αυτά αποτελούν ιερά και απαραβίαστα καθήκοντα για μια κοινωνία. Τα πρώτα αυτά χρόνια μετά
τον πόλεμο, η παιδαγωγός θα επισημάνει ότι οι στερήσεις, οι κόποι, οι στεναχώριες και η πείνα
αποτελούν το μεγαλύτερο δηλητήριο και μπορούν να καταστρέψουν το έμβρυο. Μέσα στις
συνθήκες αυτές γεννιούνται παιδιά με ελαττωμένη αντίσταση του οργανισμού. Για να προληφθούν
τα προβλήματα αυτά, η παιδαγωγός κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Θεωρεί ότι οφείλουν να
φροντίσουν οι γυναικείοι σύλλογοι, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνήσουν για την τροφή μανάδων και
παιδιών, για βελτιωμένο συσσίτιο, να διεκδικήσουν άδεια 6 μήνες με αποδοχές. Διατυπώνει μια
σειρά από αιτήματα, τα οποία συνδέονται με τις διεκδικήσεις του μεταπολεμικού γυναικείου
κινήματος: ίδρυση μαιευτικών κλινικών, παροχή επιδόματος για τα έξοδα τοκετού, παραμονή στην
κλινική και ιατρική παρακολούθηση, ίδρυση παιδικών και βρεφικών σταθμών. Έτσι,
ενστερνιζόμενη τις απόψεις αυτές θα δηλώσει ότι «η γέννα είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία που γίνεται
στην πατρίδα και πρέπει να έχει όλη τη φροντίδα και το σεβασμό ολόκληρης της κοινωνίας»
(Ιμβριώτη, 4/12/1946). Με χαρακτηριστικό τρόπο, σημειώνει τη σημασία που έχει η προστασία της
μάνας για την κοινωνική προκοπή της χώρας: «θέλουμε να γίνουμε ευτυχισμένες μητέρες, θέλουμε να
γίνουμε τέλειες εργάτισσες, θέλουμε να γίνουμε πρότυπο καλού και συνειδητού πολίτη» (Ιμβριώτη,
18/12/1945).
Τα αίτια εξαιτίας των οποίων δημιουργούνται προβλήματα στο παιδί δεν είναι μόνο ατομικά,
αλλά και κοινωνικά. Για παράδειγμα, μιλώντας για τα τεμπέλικα παιδιά, η Ρ. Ιμβριώτη θα
επισημάνει ότι «το παιδί που δεν έπαιξε ποτέ, ποτέ δεν θα αγαπήσει την εργασία» (Ιμβριώτη,
14/02/1947). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι ο λόγος της αριστεράς για το γυναικείο
ζήτημα δεν παύει να αναπαράγει τις έμφυλες διακρίσεις και προνομιακά να συνδέει τις γυναίκες με
την ανατροφή των παιδιών και τα προβλήματα της οικιακής οικονομίας, στοιχεία τόσο κεντρικά
στην αστική αντίληψη για τις γυναίκες όλη την προηγούμενη εποχή. Ανάλογες θεματικές θα
εμφανιστούν και στο Μπούλκες όπου έχουμε την αυτόνομη διαβίωση και την κοινωνική οργάνωση
ενός μεγάλου αριθμού Ελλήνων πολιτικών προσφύγων. Έτσι για παράδειγμα η Φωνή του
Μπούλκες δημοσιεύει άρθρα για το παιδί και τα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας (Τα παιχνίδια
του παιδιού, 19/11/1947). Μέσω του αριστερού λόγου της εποχής η γυναικεία φύση και η
μητρότητα γνωρίζουν την πιο θριαμβευτική υποδοχή. Το κύριο μέλημα όλων είναι το παιδί, το
παιδί το δικό τους, για το οποίο είναι υπεύθυνες από τη στιγμή της σύλληψης και το παιδί το ξένο,
το θύμα της ορφάνιας. Άλλωστε, το παιδί αποτελεί το κύριο ενδιαφέρον της κοινωνίας κατά τα
σοβιετικά πρότυπα, όπως παρουσιάστηκε τόσο από το Ριζοσπάστη, όσο και από το Δ. Γληνό (1934)
στο ελληνικό κοινό.
4. Η ισότιμη συμμετοχή στον ένοπλο αγώνα
Επιπρόσθετα, οι αριστερές δυνάμεις θα διατρανώσουν τον αγώνα τους για τη μόρφωση και
την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στον ένοπλο αγώνα και παράλληλα «τις κατακτήσεις» που ο
Δημοκρατικός Στρατός και η Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση προσφέρουν για την κοινωνική
οικονομική και πολιτική απελευθέρωση της γυναίκας (Ζ[αχαριάδη], 1948). Σε λεύκωμα που
εξέδωσε η Πανελλαδική Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών αναφέρεται: «Το άρθρο 4 των
Καταστατικών διατάξεων του Γενικού Αρχηγείου της 10 Αυγούστου 1947 ορίζει ότι: ‘όλοι οι Έλληνες
άντρες και γυναίκες είνε ίσοι και έχουν ίσα πολιτικά και αστικά δικαιώματα’. Έτσι, για πρώτη φορά η
γυναίκα της Ελλάδας ψηφίζει στις εκλογές. Για πρώτη φορά εκλέγεται η ίδια και παίρνει υπεύθυνες
θέσεις στη Λαϊκή Εξουσία. Αυτή, που δεν της ζητούσε κανείς τη γνώμη της έμαθε σήμερα να
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κυβερνάει στο χωριό της. Γίνεται μέλος του Λαϊκού Συμβουλίου του χωριού ή του Επαρχιακού
Συμβουλίου, γίνεται δικαστίνα στα Λαϊκά Δικαστήρια. Γίνεται φρούραρχος, αγροφύλακας κτλ» (Η
γυναίκα της Ελλάδας στον Αγώνα, 1948: 54). Στην ίδια κατεύθυνση, η Εξόρμηση στις 15/02/1948
διατρανώνει ότι οι γυναίκες στο Δημοκρατικό Στρατό μαθαίνουν γράμματα ή ότι αντάρτισσες
αποφοίτησαν από τη σχολή νοσοκόμων και υπηρετούν σε νοσοκομείο του Δημοκρατικού Στρατού
(Παντού η αντάρτισσα κάνει το χρέος της, 15/02/1948). Οι μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού
προσφέρουν ίσα και περισσότερα από τους άντρες συμμετέχοντας στην πρώτη γραμμή του
πολέμου. Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία εγγραφής στρατιωτικών δεξιοτήτων και συνακόλουθα
στη βαθμιαία αποτελεσματικότερη πολεμική απόδοση των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού
έπαιξαν οι τυπικά παραδοσιακές γυναικείες αρετές. «Η γυναίκα που η φύση της τη φέρνη πιο κοντά
στους σκοπούς της Εθνικής Αλληλεγγύης, διακρίθηκε στον τομέα αυτόν όπως και σε όλη την
τετράχρονη απελευθερωτική πάλη. Η συμβολή της γυναίκας στην Αλληλεγγύη είναι τεράστια και της
δόθηκε η δυνατότητα ν’ απλωθεί και ν’ αγκαλιάσει όλες τις επιδιώξεις της οργάνωσης» (Η Δασκάλα
στην Αλληλεγγύη, 7/11/1944).
«Οι μαχήτριες ως γυναίκες έφεραν τους αξιακούς κώδικες και την κουλτούρα της προπολεμικής
αγροτικής ελληνικής κοινωνίας και εμφορούνταν από την πειθαρχία και την υπακοή στην ανδρική
εξουσία, εξαιτίας της διαπαιδαγώγησής τους σε αυστηρές πατριαρχικές οικογένειες, γεγονός που στο
επίπεδο της στράτευσής τους μεταφραζόταν σε απαρέγκλιτη τήρηση των στρατιωτικών κανόνων και
εντολών στη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων» (Βερβενιώτη, 2003: 70-71). Σύμφωνα με τη
διαταγή αρ. 7 της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης διευκρινίζεται ότι μπορούν να κληθούν
για κατάταξη στο Δημοκρατικό Στρατό ορισμένες ηλικίες γυναικών, αλλά μάχιμη υπηρεσία θα
κάνει η γυναίκα «μόνο αν το ζητήσει η ίδια» (Η γυναίκα στο Δημοκρατικό Στρατό, 1/3/1948). Σε
αυτή την κατεύθυνση και η Ρ. Κουκούλου - Ζαχαριάδη (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Ένωσης
Γυναικών) σε άρθρο της τον Απρίλιο του 1948 επεσήμανε ότι: «Άλλο ισοτιμία κοινωνική και
πολιτική της γυναίκας που είναι αίτημα του αγώνα μας και άλλο φυσική εξομοίωση που είναι
καθαρός παραλογισμός και εμποδίζει τη γυναικεία απόδοση στον αγώνα». Και συνεχίζει: «Έγιναν
υπερβολές που μας ζημίωσαν, είναι γεγονός, και μόνο αν αυτές σταματήσουν θα μεγαλώσει το ρεύμα
των γυναικών προς το Βουνό» (Ζ[αχαριάδη], 1948: 130-132). Δίπλα σε αυτά και ανάλογα με το
ρώσικο παράδειγμα, οι γυναίκες είναι αυτές που στηρίζουν την επιμελητεία του αντάρτικου
στρατού, καθώς και στις βοηθητικές υπηρεσίες που είναι ένα κομμάτι από τον πόλεμο κάνει «η
γυναίκα συνειδητά τη δουλειά της» (Η γυναίκα στο Δημοκρατικό Στρατό, 1/3/1948).
Η Ν. Κασσιανού (2006) μελετώντας φωτογραφίες γυναικών μαχητριών διαπιστώνει ότι η
αριστερά της εποχής είχε ενστερνιστεί τόσο τις στρατιωτικές ιδιότητες, όσο και τη δράση των
γυναικών – μαχητριών και συγχρόνως προέβαλε την προσφορά τους στους σκοπούς του ΔΣΕ
(Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας) τοποθετώντας τις ισοδύναμα προς τους άνδρες μαχητές. Η
ανδρεία, ο ηρωισμός και η παλληκαριά γενικά για την ανώνυμη γυναίκα στη μάχη ήταν έννοιες που
τονίστηκαν μέσα από πολλές φωτογραφίες στις εκδόσεις της αριστεράς. Βέβαια σημειώνει ότι σε
πολλές περιπτώσεις η αριστερά εμφανίστηκε με διφορούμενες θέσεις ως προς τη φύση της
γυναίκας μαχήτριας, καθώς από τη μία υποστήριζε το φύλο των γυναικών και επαινούσε τη
γενναιότητά τους και από την άλλη συνειδητά απέφευγε να δώσει έμφαση στη θηλυκότητά τους για
να δείξει ότι ήταν, όπως και οι άνδρες, ταιριαστές στη μάχη.
Ο ένοπλος αγώνας δεν έφερε μόνο την ανάγκη για την πλατιά συμμετοχή των γυναικών στις
προσπάθειες για επιβίωση και για αντίσταση. Πολύ περισσότερο η γυναίκα μέσα στον ένοπλο
αγώνα «απόχτησε αυτοπεποίθηση, έσπασε τις προλήψεις και την υποτίμηση στον εαυτό της. Στέκεται
ισότιμη με τον άντρα μπρος στο θάνατο και καταχτά την ισοτιμία και στη ζωή, η οποία της
αναγνωρίζεται από την ΠΕΕΑ, την πρώτη λαϊκή μας κυβέρνηση» (Η διεθνής μέρα της γυναίκας,
1/03/1948). Με αυτό τον τρόπο αναπαράγεται η γενικότερη θέση της κομμουνιστικής αριστεράς
πάνω στο γυναικείο ζήτημα, δηλαδή ότι τελικά η απελευθέρωση των γυναικών είναι ένα θέμα που
εντάσσεται στην κυρίαρχη έννοια της ταξικής πάλης και των ταξικών αντιθέσεων της κοινωνίας.
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Μόνο η λύση του ταξικού ανταγωνισμού της κοινωνίας θα δώσει και λύση στις διακρίσεις και την
έμφυτη καταπίεση.
5. Η ηθική της γυναίκας του αγώνα
Από την άλλη μεριά, ένα υπαρκτό πρόβλημα που αντιμετώπισε τόσο το ΕΑΜ (Εθνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο) όσο και ο Δημοκρατικός Στρατός ήταν οι σχέσεις μεταξύ των δύο
φύλων που βρισκόταν σε άμεση συνάρτηση με το σύστημα των ηθικών αξιών της εποχής. Βέβαια,
το θέμα αυτό διαφοροποιεί τον ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός) από το ΔΣΕ,
όπως σημειώνει η Τ. Βερβενιώτη. Η ένταξη στον ΕΛΑΣ προϋπόθετε την αποδοχή της κυρίαρχης
αντίληψης ότι όσο κρατάει ο πόλεμος απαγορεύεται να ανακοινώσουν -ακόμα και στον ίδιο τους
τον εαυτό- τα ερωτικά τους συναισθήματα. Πίστευαν ότι αυτά «μολύνουν» τον αγώνα. Μια
αντάρτισσα που δεν «περιόριζε» τον εαυτό της ή απλώς θεωρείτο ότι η ομορφιά της «προκαλούσε»
διωχνόταν από τη διμοιρία, έστω και αν δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι έκανε
κάποια «ανήθικη» πράξη. Στο ΔΣΕ τα πράγματα ήταν διαφορετικά, καθώς υπήρχε μεγαλύτερη
ελευθεριότητα από ότι στον ΕΛΑΣ. Στο ΔΣΕ η ηγεσία είχε επιτρέψει στους μαχητές να συνάπτουν
ερωτικές σχέσεις. Το Κόμμα επικύρωνε τους γάμους και έτσι, σύμφωνα με τον Πολιτικό Επίτροπο
του Γενικού Αρχηγείου, έδωσε «στο ζήτημα αυτό ρωμαλέα λύση» (Βερβενιώτη, 2006: 180).
Τα αστικά κόμματα ήδη από την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης επέλεξαν το ζήτημα της
ηθικής ως το πιο αποτελεσματικό όπλο στη διαδικασία κατασυκοφάντησης των γυναικών
της αριστεράς. Ουσιαστικά διέβλεπαν ότι η προοπτική εξόδου των γυναικών μαζί με τους άνδρες
στη δημόσια σφαίρα και συνακόλουθα η απομάκρυνσή τους από τον παραδοσιακό κοινωνικό ρόλο
τους, όπως και η αποσταθεροποίηση της οικογένειας θα συσπείρωνε αμυντικά μεγάλο τμήμα της
κοινωνίας και θα δημιουργούσε τα κατάλληλα κοινωνικά αντανακλαστικά για τη διοχέτευση και
ανατροφοδότηση της πολιτικής αντιπαράθεσης με τη μορφή της κοινωνικής μομφής για την ηθική
των γυναικών (Μπουτζουβή - Μπανιά, 1993). Οι εκδόσεις της δεξιάς προχώρησαν σε ακραίες
θέσεις υποστηρίζοντας ότι οι περιπτώσεις θηλυκής «παρεκτροπής» αποτελούν μια αφύσικη
συμπεριφορά η οποία δεν μπορεί να μένει ατιμώρητη. Έτσι, η έλλειψη-απώλεια της θηλυκής
σεμνότητας και η προσήλωσή τους στο κομμουνιστικό ιδεώδες τις τοποθετούσε στο κέντρο της
δημόσιας προσοχής και της αποδοκιμασίας. Οι γυναίκες αυτές που διαμέσου της προσχώρησής
τους στο αντιστασιακό κίνημα και της εμπλοκής τους με το πολιτικό γίγνεσθαι είχαν μετατοπίσει
το πεδίο δράσης τους από την οικογένεια στη δημόσια σφαίρα, θεωρούνταν γυναίκες του «δρόμου»
και πόρνες, αποτελούσαν ντροπή για το έθνος και την οικογένειά τους και η συναναστροφή τους με
άνδρες στο πλαίσιο της πολιτικής τους στράτευσης πιστοποιούσε την ανηθικότητά τους
(Βερβενιώτη, 1999). Οι αντάρτισσες συμφώνα με τα τραγούδια των αντιπάλων τους είχαν σχέσεις
με πολλούς άνδρες και δεν γνώριζαν ποιος ήταν ο πατέρας του παιδιού τους. Σύμφωνα με την Τ.
Βερβενιώτη (2004) τη σύλληψη των μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού ακολουθούσε
γυναικολογική εξέταση για την εξακρίβωση ύπαρξης του παρθενικού τους υμένα. Έτσι, οι
αντάρτισσες αυτές με τις οπτικές και γλωσσικές κατηγορίες για σεξουαλική ανηθικότητα, ιερόσυλη
αχρειότητα και εγκατάλειψη της θηλυκότητάς τους, λόγω της εμφάνισής τους, καθόριζαν τον τόνο
που χαρακτήρισε ένα μεγάλο μέρος του κυβερνητικού τύπου για την αναπαράσταση γυναικών με
όπλα (Κασσιανού, 2006). Από την άλλη, η ηγεσία του κομμουνιστικού κινήματος προκειμένου
να υπερκεράσει τις καταστροφολογικές αιτιάσεις της κυβερνητικής προπαγάνδας αναφορικά με τις
υποτιθέμενες βλέψεις της για διάλυση της παραδοσιακής οικογένειας και των πατροπαράδοτων
αξιών στο ζήτημα της ηθικής, υιοθέτησε σε αρκετές περιπτώσεις μία πουριτανική στάση και
κατέβαλε προσπάθειες ελέγχου της ερωτικής ζωής των γυναικών και καταστολής της
σεξουαλικότητάς τους.
Η πολιτική πίστη και αφοσίωση των γυναικών και μητέρων θα τονιστεί εμφαντικά την
περίοδο του Εμφυλίου όσον αφορά το θέμα της μετακίνησης των παιδιών στις Λαϊκές
Δημοκρατίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Εξόρμηση, η οποία από ένα σημείο και μετά θα
παρουσιάζει στην ίδια σελίδα τα νέα από τη ζωή των παιδιών στις Λαϊκές Δημοκρατίες και τις
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ειδήσεις για τις μητέρες. Τελικά η αριστερά θα οικοδομήσει ένα σχήμα ισότητας που
αντιλαμβάνεται την γυναίκα σαν ικανή να κάνει ό,τι κάνει και ο άνδρας. Παράλληλα, θα σεβαστεί
και θα αναγνωρίσει τους παραδοσιακούς ρόλους της μητέρας και της συζύγου.
6. Συμπεράσματα
Στο άρθρο αυτό επιχειρήσαμε να φωτίσουμε τον προβληματισμό των αριστερών παιδαγωγών
για τη σχέση του φύλου και της εκπαίδευσης. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η αριστερά
διαμορφώνοντας ένα πολύ πιο συνεκτικό πρόγραμμα ριζικής οικονομικής ανανέωσης, σε σχέση με
τους φιλελεύθερους, είχε τη δυνατότητα να δει σφαιρικότερα το ζήτημα των κλάδων της
παραγωγής σε σύνδεση με την παιδεία, τόσο γενικά, όσο και ειδικότερα την εκπαίδευση των
γυναικών. Η κομμουνιστική οπτική περί ισότητας, όπως θα διαμορφωθεί στην ΕΣΣΔ και θα
επικρατήσει στο ΚΚΕ από τις αρχές της δεκαετίας του 1930, θα τονίσει την απελευθέρωση της
γυναίκας μέσα από την ικανότητά της να κάνει όλα όσα κάνει και ο άντρας. Μία κατηγορία που θα
αναδειχθεί με εμφαντικό τρόπο από την περίοδο της Κατοχής και η οποία εντάσσεται και
σχετίζεται με το ενδιαφέρον του αριστερού κινήματος της εποχής για την προστασία της μάνας και
του παιδιού είναι η μέριμνα για την παιδική ηλικία. Την μέριμνα αυτή βλέπουμε να προβάλλεται
και τη μεσοπολεμική εποχή από τον κομματικό τύπο και να συνδέεται με την κοινωνική
απελευθέρωση της γυναίκας στην ΕΣΣΔ. Οι κοινωνικές παροχές καταργούν τη γυναικεία εργασία
στο σπίτι και επιτρέπουν στη γυναίκα να μορφωθεί, να σπουδάσει και να συμμετέχει στα κοινά. Το
αριστερό κίνημα της εποχής τονίζει σε πολλές περιπτώσεις το ενδιαφέρον του για την προστασία
της μάνας και του παιδιού. Η ενασχόληση με τα θέματα αυτά αποτελούν ένα στρατηγικό μέσο
διείσδυσης και κινητοποίησης των λαϊκών μαζών, καθώς και άρθρωσης αιτημάτων και
περιεχομένου για το παιδικό κίνημα. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι όπως
διαπιστώνουμε από τη δεκαετία του 1930, ο λόγος της αριστεράς για το γυναικείο ζήτημα
αναπαράγει τις έμφυλες διακρίσεις και προνομιακά συνδέει τις γυναίκες με την ανατροφή των
παιδιών και τα προβλήματα της οικιακής οικονομίας, στοιχεία τόσο κεντρικά στην αστική
αντίληψη για τις γυναίκες όλη την προηγούμενη εποχή. Από την άλλη πλευρά, οι αριστερές
δυνάμεις θα διατρανώσουν τον αγώνα τους για τη μόρφωση και την ισότιμη συμμετοχή των
γυναικών στον ένοπλο αγώνα και παράλληλα θα προβάλλουν «τις κατακτήσεις» που ο
Δημοκρατικός Στρατός και η Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση προσφέρουν για την κοινωνική
οικονομική και πολιτική απελευθέρωση της γυναίκας.
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Ανδρέου Μαρία
maria_andreou3@hotmail.gr
Εκπαιδευτικός ΠΕ70
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Εκπαιδευτικός ΠΕ60
Κρητσωτάκη Καλλιόπη
kallia_kritsotaki@hotmail.gr
Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Περίληψη
Kατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-2018 οι εκπαιδευτικοί των τάξεων Α΄ και Β΄
Δημοτικού του Ζαννείου Εκπαιδευτηρίου, συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MOV-UP το
οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus +. Στόχος της συμμετοχή μας είναι να βελτιώσουμε τις
προσωπικές μας πρακτικές και να μπορέσουμε να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας με νέους
τρόπους προσέγγισης της διδακτικής πράξης.
Προσπαθώντας να ξεφύγουμε από τα μέχρι τώρα στερεότυπα, με όχημα την τοπική ιστορία
και την πολύπλευρη καλλιέργεια των δεξιοτήτων των παιδιών, προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα
διαφορετικό πλαίσιο κατάκτησης της γνώσης. Σημασία για τη συμμετοχή μας έχει να βρούμε
ποικίλους τρόπους με τους οποίους η γνώση να προέρχεται μέσω της ανακάλυψης, της
διερεύνησης, της συζήτησης και της παρατήρησης των παιδιών.
Σκοπός μας, είναι να μπορέσουμε την εμπειρία που βιώνουμε, αλλά και τα αποτελέσματα
που έχει η επίδραση του προγράμματος να διαχυθούν και να μοιραστούν ως δείγματα χρήσιμης
πρακτικής.
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Λέξεις κλειδιά: διερευνητική μάθηση, ανακάλυψη, τοπική ιστορία
1. Εισαγωγή
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ο νέος για εμάς τρόπος προσέγγισης της τοπικής
ιστορίας, μέσω συνδυασμού της επιτόπιας έρευνας, της παρατήρησης, της καταγραφής και της
διατύπωσης, αλλά και επαλήθευσης υποθέσεων από τα ίδια τα παιδιά. Κατά αυτόν τον τρόπο
επιχειρείται η ενεργή και ουσιώδη συμμετοχή των παιδιών στην οικοδόμηση της γνώσης, καθώς
αυτά αντιμετωπίζονται ως συνδιαμορφωτές της.
2. 1. Γενικό Πλαίσιο: Τι είναι το MOV-UP
Το MOV-UP είναι η συντομογραφία του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, με τίτλο: «Early
Childhood Education - Building sustainable motivation and value paradigm for life» (Χτίζοντας διαρκή
κίνητρα και παραδείγματα αξιών για μια ολόκληρη ζωή). Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα αυτό
σχεδιάζεται, συντονίζεται και υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και
Εφαρμογών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το MOV-UP στοχεύει στο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία καλών
πρακτικών για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, η οποία περιλαμβάνει τις αξίες, τα
κίνητρα και τις στάσεις ζωής που αναπτύσσουν τα παιδιά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, βασίζεται
στην πεποίθηση ότι η ανάπτυξη κινήτρων και αξιών μπορεί να εξελιχθεί στο πλαίσιο εκπαίδευσης
από εκπαιδευτικούς που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και διαθέτουν όλες τις σχετικές και
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες (Κέντρο Ερευνών & Μελετών Πανεπιστημίου Κρήτης, 2016).
Ως εκπαιδευτικοί, μέσω κατάλληλων επιμορφώσεων εξοπλιστήκαμε με εργαλεία αξιολόγησης και
παιδαγωγικής ανάλυσης, καθώς και με στρατηγικές παρέμβασης που υποστηρίζουν τον
συγχρονισμό αξιών και κινήτρων που είναι αποδεκτά και συμβατά μέσα στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή
κοινωνία.
Συγκεκριμένα, το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό και υλοποιώντας την ενότητα
που αναφέρεται στην τέχνη ιστορικής σημασίας. Μέσα από την προσέγγιση τέχνης που έχει
ιστορική σημασία, καλλιεργήθηκαν στα παιδιά οι αξίες της αποδοχής, της αναγνώρισης, της
ενσυναίσθησης, της συναισθηματικής στήριξης και δημοκρατικές αξίες. Επίσης, το πρόγραμμα
καλλιεργεί δεξιότητες όπως η παρατήρηση, η καταγραφή, η εστίαση, η διατύπωση υποθέσεων, η
έρευνα και η επίλυση προβλήματος, μιας και υιοθετεί ως μαθησιακή μέθοδο τη διερευνητική
μάθηση. Οι αξίες, τα συναισθήματα και οι δεξιότητες αυτές αποτελούν εφόδια για τη δια βίου
εξέλιξη των παιδιών.
2.2. Μέθοδος Έρευνας
Βασικό στοιχείο της ποιοτικής έρευνας κατά τον Creswell (2016) είναι ο προσδιορισμός των
συμμετεχόντων, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το κεντρικό μας φαινόμενο.
Επίσης, βασικό στοιχείο είναι η παραμονή που απαιτείται στο χώρο, λόγω του ότι στην ποιοτική
έρευνα είναι απαραίτητο να είναι μεγαλύτερη. Βασικός λόγος είναι ότι η έρευνα βασίζεται σε
γενικές ερωτήσεις, συμμετοχική παρατήρηση σε κάποιες από τις περιπτώσεις, αλλά και στην
καταγραφή ενός λεπτομερέστατου, σε κάποιες περιπτώσεις, ημερολογίου. Για όλους αυτούς τους
λόγους είναι κρίσιμο να είναι περισσότερος ο χρόνος που θα περάσει ο ερευνητής στο χώρο που
γίνεται η έρευνα, αφού φυσικά έχουν πρώτα δοθεί οι απαραίτητες άδειες (Creswell, 2016).
Επόμενο στάδιο στην ποιοτική έρευνα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η δειγματοληψία.
Ένας από του τρόπους με τον οποίο πραγματοποιείται, ο οποίος ενδείκνυται για τη συγκεκριμένη
έρευνα είναι αυτός της σκόπιμης δειγματοληψίας. Η χρήση της γίνεται για να μελετηθεί εκπροθέσεως το κεντρικό φαινόμενο το οποίο έχει ο ερευνητής, ώστε να μπορέσει να εξετάσει το
ζήτημα, από πολλές και ποικίλες πλευρές. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού-ερευνητή είναι αυτός ο
οποίος βιώνει μια προβληματική κατάσταση και αποφασίζει να δράσει για να τη βελτιώσει. Για
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αυτόν τον λόγο, αξιοποιεί την εκπαιδευτική κοινότητα στην οποία βρίσκεται και προσπαθεί να
δοκιμάσει διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις για το πρόβλημα που έχει εντοπίσει. Προσπαθεί
ακόμα να αλλάξει τη διδακτική πρακτική που έχει, ώστε μετά τη συλλογή των δεδομένων και την
ανάλυσή τους, να αναστοχαστεί στα ευρήματα και να σκεφτεί πιθανές αλλαγές που πρέπει να κάνει
(Creswell, 2016).
Στη συνέχεια, αφού καθοριστεί το είδος και ο τρόπος της δειγματοληψίας, ο ερευνητής
χρειάζεται να καθορίσει το είδος των δεδομένων τα οποία θα συλλέξει. Στην περίπτωσή μας
αξιοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις, η παρατήρηση, τα ποικίλα έγγραφα και το οπτικοακουστικό υλικό
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούμενα δεδομένα,
ώστε να βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα από την έρευνα αυτή.
Τέλος ακολουθεί η ανάλυση και η ερμηνεία των ποιοτικών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί.
Είναι απαραίτητο να κωδικοποιηθούν και να οργανωθούν τα δεδομένα, ούτως ώστε να μπορούν
καλύτερα να αναλυθούν. Εν τέλει ακολουθεί η ερμηνεία των δεδομένων κατά τέτοιο τρόπο που να
μπορούν να επικυρώσουν την ακρίβεια των αποτελεσμάτων και να διεξαχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα, ως προς την έρευνα που έχει γίνει.
2.3. Εκπαιδευτική έρευνα-δράση
Αρκετά ερωτήματα έχουν γεννηθεί ως προς τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές
στην πρωτοσχολική ηλικία. Μέσα από την καθημερινή τριβή και σχέση με τους συμμαθητές, αλλά
και σε ένα εκπαιδευτικό τοπίο το οποίο συνεχώς αλλάζει και διαμορφώνονται καινούριοι
συσχετισμοί, θεωρήσαμε ότι είναι βασικό να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, αλλά και να βρούμε
καινούριους τρόπους, ώστε να μπορέσουν τα στοιχεία του προγράμματος να γίνουν πιο
ενδιαφέροντα και προσβάσιμα σε όλους τους μαθητές. Καταλήξαμε στο ότι ο πλέον κατάλληλος
τρόπος για να πραγματοποιήσουμε αυτό το είδος του προγράμματος, θα είναι η εκπαιδευτική
έρευνα-δράση. Βασικό στοιχείο της έρευνας-δράσης είναι ο εντοπισμός του προβλήματος, ο
σχεδιασμός της δράσης, η υλοποίηση της δράσης και τέλος η αξιολόγησή της (Κατσαρού, 2016). Ο
βασικότερος ρόλος σε μια έρευνα-δράση, είναι αυτός του ίδιου του εκπαιδευτικού, μιας και το
πρόγραμμα πραγματοποιείται εντός και εκτός των τάξεων. Σκοπός μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι
να εξετάσουμε τόσο τις δικές μας πρακτικές, όσο και νέες πρακτικές οι οποίες να μπορούν να
συμβαδίσουν στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του προγράμματος. Ελπίζουμε αυτές να
μπορέσουν να αξιοποιηθούν σε μια κλίμακα, όπου να διευρύνει το ενδιαφέρον των παιδιών και
συνάμα τους ορίζοντες τους.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ένας άλλος στόχος είναι όχι μόνο να δούμε με κριτικό
στοχασμό την καθημερινή δική μας πρακτική, αλλά παράλληλα να ανακαλύψουμε το τι ακριβώς
συμβαίνει μέσα από την ίδια τη συμμετοχή μας, αναλαμβάνοντας όχι μόνο τη δράση, την ανάπτυξη
δηλαδή της πρακτικής, αλλά και την ευρύτερη επαγγελματική μας ανάπτυξη (Κατσαρού, 2016).
Όμως, στη διαδρομή για το ταξίδι αυτό στην έρευνα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, αλλά και κρίσιμο να
υπάρχει και ένας συνοδοιπόρος, ο οποίος θα είναι ο λεγόμενος «κριτικός φίλος». Στόχος και ρόλος
του συγκεκριμένου ατόμου είναι να καθοδηγεί, αλλά και να σχεδιάζει μαζί μας τα επόμενα βήματα,
ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η έρευνα. Επίσης, ο συνερευνητής αυτός, στόχο έχει να
διαδραματίσει ενίοτε και τον ρόλο του μέντορα. Με τις γνώσεις του και κυρίως την εμπειρία του,
βοηθά στην καθοδήγηση, αλλά και στα επόμενα βήματα τα οποία θα χρειαστεί να ακολουθηθούν.
Μέσω αυτής της συνεργασίας τίθενται κρίσιμα ερωτήματα, όσον αφορά την πορεία της έρευνας και
τις διαδικασίες που ακολουθούνται, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος αναστοχασμός και
ανατροφοδότηση προκειμένου να μπορούν να προταθούν και ενδεχομένως να τροποποιηθούν
κατάλληλα τα επόμενα βήματα.
Ζητούμενο είναι να διερευνηθεί ποιες είναι οι διαδικασίες που ευνοούν τη μάθηση των
παιδιών και με ποιο τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτή σε ένα πλαίσιο που να τους είναι οικείο,
χρήσιμο και ωφέλιμο.
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Ακολούθησε ο κριτικός διάλογος, ώστε να μπορέσουν να σχεδιαστούν με τον όσο πιο
κατάλληλο τρόπο γίνεται, τα βήματα τα οποία θα ακολουθηθούν για να μπορέσει να
πραγματοποιηθεί αυτή η έρευνα. Βασικό στοιχείο είναι να ληφθεί υπόψη η μέχρι τότε δική μας
εμπειρία, καθώς και όσα έχουμε παρατηρήσει από τα προηγούμενα χρόνια της δουλειάς μας με τα
παιδιά (Κατσαρού, 2016).
Ένας βασικός λόγος για τον οποίο έχει επιλεγεί από εμάς η έρευνα-δράση, είναι γιατί
βασίζεται στη θεωρία, θεμελιώνει εργασιακά τις υποθέσεις που γίνονται, αλλά και ελέγχει
ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα των δράσεων και του υπό διερεύνηση προβλήματος
(Κατσαρού, 2016). Επίσης, έχει το χαρακτηριστικό, ότι δεν χρησιμοποιεί τη θεωρία απλώς για να
επιβεβαιώσει υποθέσεις, αλλά ως μια στοχαστική και γνωστική βάση, πάνω στην οποία μπορεί ο
ερευνητής να δοκιμάσει ιδέες που θα δοκιμαστούν στην πράξη (Κατσαρού, 2016). Στόχος μας
επίσης, στη συγκεκριμένη έρευνα-δράση είναι να γίνει μια ερμηνευτική-κριτική έρευνα δράση,
πάνω στην οποία να δοκιμαστούν καινούριες ιδέες και συσχετίσεις, ώστε να εμπλουτιστεί η
πρακτική μας, οι σκέψεις μας και οι πράξεις μας και να μπορέσει να βγει ένα χρήσιμο αποτέλεσμα,
προς όφελος των παιδιών και της εκπαιδευτικής μας εμπειρίας. Η έρευνα-δράσης άλλωστε έχει το
θετικό της άμεσης διάχυσης των αποτελεσμάτων σε τοπικό επίπεδο, αυτό του σχολείου δηλαδή,
όπως επίσης αποτελεί μια οργανωμένη και ενημερωμένη από την έρευνα επίλυση προβλημάτων
που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός (Σαραφίδου, 2011).
2. 4. Τρόποι συλλογής δεδομένων
Για τη συγκέντρωση των δεδομένων στη συγκεκριμένη έρευνα ακολουθήθηκαν συγκεκριμένα
βήματα, προκειμένου η συγκέντρωση των δεδομένων να είναι όσο γίνεται πληρέστερη, αλλά και
αξιόπιστη. Σύμφωνα με την Σαραφίδου (2011), η συγκέντρωση των δεδομένων μπορεί να γίνει
χρησιμοποιώντας τη συμμετοχική παρατήρηση, μία από τις κύριες μεθόδους συλλογής δεδομένων. Με
αυτό τον τρόπο, ο ερευνητής ελαχιστοποιεί την απόστασή του από τους συμμετέχοντες στην έρευνα.
Ακόμα, του δίνεται με αυτή τη μέθοδο η δυνατότητα της άμεσης προσωπικής εμπειρίας, που οδηγεί σε
πλούσιες περιγραφές. Άλλες μέθοδοι είναι ακόμα αυτή της συνέντευξης, της συλλογής υλικού που έχει
παραχθεί, καθώς και η χρήση ερωτηματολογίων. Για τη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τα
δεδομένα από όλες τις πηγές, καθώς θεωρήσαμε ότι κάθε πηγή δίνει συγκεκριμένα, σημαντικά
στοιχεία στην έρευνα και τα αποτελέσματά της. Βασικό στοιχείο αποτελεί η συμμετοχική παρατήρηση,
ενώ διεξάγονται οι δραστηριότητες, κάτι το οποίο προσδίδει σημαντικά στοιχεία στην αξιολόγηση και
τον πιθανό αναστοχασμό των δραστηριοτήτων. Η παρατήρηση θεωρείται πάντα συμμετοχική, όταν ο
ερευνητής είναι παράλληλα και εκπαιδευτικός, γιατί οι συμμετέχοντες γνωρίζουν το λόγο για τον οποίο
διεξάγεται η έρευνα, αλλά και γιατί είναι και ο ίδιος μέρος της εκπαιδευτικής περίστασης που
πραγματοποιείται (Κατσαρού,2016). Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη με την ευρεία της έννοια,
ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους και να σχολιάσουν πάνω στις
δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν.
Ακόμα, χρησιμοποιήθηκαν μαγνητοφωνάκια, έπειτα από συγκατάθεση γονέων, για να
μπορέσουν να συλλεχθούν ηχογραφήσεις πάνω στο συνολικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε, καθώς
προχωρούσε η έρευνα. Επιπλέον, δεδομένα προήλθαν από φωτογραφίες, υλικό των παιδιών, αλλά και
εργασίες που πραγματοποίησαν, ώστε να μπορέσουν να υποστούν μετά κριτική ανάλυση ως προς τη
χρησιμότητα, αλλά και τον σκοπό που επιτέλεσαν. Τέλος, ένα σημαντικό μέσο συλλογής δεδομένων
είναι το ημερολόγιο. Το ημερολόγιο διατηρήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις, όχι για την κριτική των
παιδιών ή πιθανόν άλλων συμμετεχόντων, αλλά για την κριτική ανασκόπηση των δικών μας πράξεων
και για τον αναστοχασμό των μέχρι τότε δραστηριοτήτων και πεπραγμένων, με στόχο την περαιτέρω
διερεύνηση του θέματος για τη συνέχιση της έρευνας, πάνω σε όσα είχαν λειτουργήσει μέχρι εκείνη τη
στιγμή. Το ημερολόγιο μπορεί να είναι ανοικτό και ελεύθερο ή δομημένο σε κάποιους άξονες, ώστε να
υποβοηθείται η παρατήρηση σε συγκεκριμένους τομείς.
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3.1. Μετασχηματισμός προσωπικών πρακτικών
Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαμε σε επιμορφωτικά και
βιωματικά σεμινάρια προκειμένου να γνωρίσουμε τις αρχές του και να είμαστε σε θέση να τις
μεταδώσουμε και να τις εφαρμόσουμε μαζί με τα παιδιά. Μέσα από την εμπλοκή μας σε αυτά,
γνωρίσαμε τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της τοπικής ιστορίας που δίνει έμφαση στην επιτόπια
έρευνα, στην προσέγγιση και έκφραση του συναισθήματος μέσω της τέχνης.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια διαφοροποίηση προηγούμενων,
παραδοσιακών και νέων πρακτικών, έπειτα από την επιμόρφωσή μας.
Πίνακας 1.1: Διαφοροποίηση πρακτικών

Πρακτικές πριν από την επιμόρφωση
Επιλογή μιας οργανωμένης ξενάγησης στον χώρο
του μουσείου.
Ολομέλεια παιδιών κατά την ξενάγηση.
Κατά την επιστροφή στην τάξη, απολογισμός του
τι άρεσε και του τι κατάλαβαν τα παιδιά.

Πρακτικές έπειτα από την επιμόρφωση
Επιλογή επιτόπιας έρευνας (παρατήρηση,
καταγραφή, διατύπωση υποθέσεων).
Εργασία σε ομάδες- Αλληλεπίδραση
Κατά την επιστροφή στην τάξη, ολοκλήρωση και
τελειοποίηση καταγραφών, επαλήθευση ή μη των
υποθέσεων που έκαναν τα ίδια τα παιδιά μέσω
ποικίλων πηγών. Πολύπλευρη προσέγγιση.

Η καθοδηγούμενη περιήγηση συνήθως αντιμετωπίζει τα παιδιά ως παθητικούς θεατές, καθώς
στοχεύει στη μετάδοση γνώσεων που δεν προέρχονται, από την σκέψη και αυτενέργεια των
παιδιών. Τα παιδιά είναι απλοί συμμετέχοντες μιας ξενάγησης που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα
για αυτά, χωρίς όμως αυτά. Αντιθέτως, μία εκπαιδευτική επίσκεψη κατά την οποία τα παιδιά
παρατηρούν, καταγράφουν, προβαίνουν σε υποθέσεις και διατυπώνουν ερωτήσεις, ενισχύει τη
φαντασία και την έκφραση, ενώ παράλληλα μετατρέπει τη μάθηση σε παιχνίδι. Μια ευέλικτη
εκπαιδευτική επίσκεψη που εξελίσσεται με βάση τις υποθέσεις, τις ερωτήσεις και τους
σχολιασμούς των παιδιών, που επιτρέπει στα παιδιά να εκφραστούν, δίνοντας το προσωπικό τους
στίγμα. Μια τέτοιου είδους εμπειρία εμπλέκει και κινητοποιεί ενεργά τα παιδιά, μετουσιώνοντας
την έννοια της βιωματικότητας.
Κατά την επίσκεψη των παιδιών στον χώρο του μνημείου, η εργασία στην ολομέλεια
καθίσταται μη αποδοτική, ιδίως σε ένα πολυάριθμο τμήμα, καθώς είναι δύσκολο για τα παιδιά να
συζητήσουν και να συγκεντρωθούν γύρω από τον χώρο ή το έκθεμα που παρατηρούν. Αντιθέτως, η
εργασία σε επιμέρους ομάδες επιτρέπει ουσιώδη αλληλεπίδραση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
των παιδιών. Επιτρέπει συζήτηση ερωτήσεων και αποριών και ανταλλαγή εικασιών και ιδεών.
Τέλος, κατά την επιστροφή στην τάξη, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να
συνεχίσουν και να εξελίξουν την ενασχόληση με το μνημείο, προκειμένου να το προσεγγίσουν
πολύπλευρα και ολοκληρωμένα. Με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιούνται εποικοδομητικά ο
ενθουσιασμός και οι αναμνήσεις τους από την εμπειρία (Nadelson, & Jordan, 2012). Ένας απλός
προφορικός απολογισμός και μια συζήτηση και κατάθεση εντυπώσεων δημιουργεί μια επιφανειακή
εμπειρία. Η αναζήτηση πληροφοριών μέσω ποικίλων πηγών από τα ίδια τα παιδιά προς
επαλήθευση ή μη των υποθέσεών τους, η εύρεση στοιχείων σχετικά με ανθρώπινες ιστορίες που
έλαβαν χώρα στο μνημείο και η σύνδεση του συναισθήματος των παιδιών με το μνημείο, βοηθάει
τα παιδιά να προβούν σε ουσιώδεις συνδέσεις με όσα παρατήρησαν κατά την επίσκεψη.
3.2. Νέοι τρόποι καλλιέργειας της γνώσης
Οι νέοι τρόποι καλλιέργειας της γνώσης που προάγει το πρόγραμμα βασίζονται στην
παραδοχή ότι δεν υπάρχει απόλυτα αντικειμενική γνώση ή εξήγηση του κοινωνικού κόσμου, αλλά
η πραγματικότητα οικοδομείται από μία πολλαπλότητα υποκειμενικών αντιλήψεων (Φρυδάκη,
2009). Η γνώση «κατασκευάζεται» και η κατασκευή της επηρεάζεται ποικιλοτρόπως από
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παράγοντες όπως το φύλο, η φυλή ή ο γεωγραφικός τόπος και ο χρόνος (Mac Naughton, 2003). Με
αυτή τη λογική αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές «κατασκευές» γύρω από ένα
θέμα κι επομένως η επικρατέστερη «κατασκευή» δε μπορεί να θεωρείται ως η «απόλυτη αλήθεια».
Συνεπώς, δεν επιζητάμε από τα παιδιά να αποδεχτούν μια γενική αλήθεια, να
απομνημονεύσουν στείρες γνώσεις, αλλά να οικοδομήσουν τη γνώση και να τη διαμορφώσουν με
βάση τις προσωπικές τους αντιλήψεις. Τα προτρέπουμε να ερευνήσουν, να παρατηρήσουν, να
συνεργαστούν, να αυτενεργήσουν και να διατυπώσουν υποθέσεις και ερωτήσεις, τις απαντήσεις
των οποίων θα ψάξουν τα ίδια. Τα ενθαρρύνουμε να λάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην μάθηση,
αφότου τους δώσουμε την απαραίτητη καθοδήγηση μέσω διευκρινήσεων. Δημιουργούμε ένα
εύφορο έδαφος ανακάλυψης, δημιουργικότητας και έκφρασης.
Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, ο τρόπος προσέγγισης της τοπικής ιστορίας
οικοδομήθηκε από τα παιδιά και ενσωμάτωσε τις προσωπικές τους προτιμήσεις, σκέψεις και
ανησυχίες. Συγκριμένα, η επιλογή του ιστορικού χώρου για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού, προέκυψε
από τα ίδια τα παιδιά, έπειτα από μια σύντομη έρευνα- επίσκεψη στα μνημεία της πόλης μας.
Χωρίστηκαν σε ομάδες, πήραν τα μπλοκ τους, τις φωτογραφικές μηχανές και ξεκίνησαν προς την
εξερεύνηση του χώρου του Κούλε και των Ενετικών τειχών.
Κατά την επίσκεψη στο εκάστοτε μνημείο, τα παιδιά προέβησαν σε επιτόπια έρευνα.
Παρατήρησαν, έβγαλαν φωτογραφίες και κατέγραψαν με σχέδια συνοδευόμενα από λέξεις,
φράσεις ή και προτάσεις τα σημεία και εκθέματα που τους κέντρισαν το ενδιαφέρον και τους
προβλημάτισαν. Κατά τη διάρκεια των καταγραφών προέβησαν σε υποθέσεις σχετικά με το τι είναι
αυτά που παρατηρούν, ποια η χρησιμότητά τους και ο λόγος ύπαρξής τους στο σημείο αυτό. Αυτό
που εμείς κάναμε ως εκπαιδευτικοί, ήταν να τους διεγείρουμε ακόμα περισσότερο την περιέργεια,
την φαντασία και να τους δώσουμε το κίνητρο για περισσότερες σκέψεις και προβληματισμούς,
μέσω ερωτήσεων ανοικτού τύπου: «Γιατί είναι σημαντικά σήμερα;», « Ποιοι μπορεί να ζούσαν
εδώ;», « Πώς να ένιωθαν άραγε αυτοί που βρίσκονταν στον χώρο αυτό» και ούτω καθεξής.
Σημειώνεται πως δεχόμασταν άκριτα όλες τις εικασίες των παιδιών. Σε τυχόν απορίες που
εξέφραζαν τα παροτρύναμε να συζητούν και να αλληλεπιδρούν με την ομάδα τους και να
αναζητούν πληροφορίες σε κάποιον φύλακα του χώρου, ρωτώντας τον ευγενικά.
Κατά την επιστροφή στην τάξη, τα παιδιά τελειοποίησαν τις καταγραφές τους με τη βοήθεια
των φωτογραφιών που είχαν τραβήξει, των καταγραφών, των λέξεων-κλειδιών και μέσω της
συνεργασίας στις ομάδες τους. Στη συνέχεια, προκειμένου να ανακαλύψουν εάν οι υποθέσεις που
είχαν κάνει κατά την επιτόπια έρευνα ευσταθούσαν, αναζήτησαν με την καθοδήγησή μας
πληροφορίες στο διαδίκτυο, σε βιβλία, σε φωτογραφικό υλικό και σε συνεντεύξεις που πήραν από
αρχαιολόγο και συγγραφέα. Οδηγήθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο στην ανακάλυψη της γνώσης
αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο. Η προσέγγιση ωστόσο του μνημείου δεν σταματά εδώ.
Τα παιδιά, σε μεταγενέστερο χρόνο, έψαξαν και ανακάλυψαν ιστορίες που εκτυλίχθηκαν
μέσα στον Κούλε και άλλες που σχετίζονται με τα Ενετικά τείχη, προσεγγίζοντας κατά αυτόν τον
τρόπο και τον ανθρώπινο παράγοντα. Εξέφρασαν τα συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν
μέσω κίνησης, θεατρικής έκφρασης και ζωγραφικής. Συμμετείχαν σε κυνήγι γρίφων στα μνημεία
και δημιούργησαν μια πολυτροπική εγκατάσταση (installation) με πληθώρα κατασκευών και
διαδραστικών εκθεμάτων με σκοπό να παρουσιάσουν και να κοινοποιήσουν όλα όσα γνώρισαν
κατά την ενασχόλησή τους με τα μνημεία.
4. Συμπεράσματα
Καταληκτικά σημειώνεται πως τα παιδιά μπόρεσαν να γνωρίσουν τα μνημεία με έναν
βιωματικό τρόπο, τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα, έχοντας απενεχοποιήσει το
λάθος. Κάθε παιδί με τον αυθορμητισμό που το διακρίνει εξέφραζε την υπόθεση του για αυτό που
παρατηρούσε και μελετούσε. Επί παραδείγματι αναφέρονται ορισμένες σκέψεις των παιδιών για
τον Κούλε: «Ο μιναρές μοιάζει με ψηλή καμινάδα.», «Η σκοπιά ήθελε σοβαρούς στρατιώτες.»,
«Εάν οι επάλξεις ήταν κλειστές και δεν είχαν κενό ανάμεσά τους, η σφαίρα θα γύριζε στον
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στρατιώτη», καθώς και για τα Ενετικά τείχη: «Τα Ενετικά τείχη μοιάζουν με το Σινικό τείχος.»,
«Γιατί οι πέτρες που είναι φτιαγμένα τα Ενετικά τείχη έχουν διαφορετικό χρώμα; Μήπως χάλασαν
από τα χρόνια;», « Γιατί το λιοντάρι και όχι κάποιο άλλο ζώο υπάρχει και στον Κούλε και στα
Ενετικά τείχη;». Αναζητώντας στη συνέχεια πληροφορίες στις ομάδες εργασίας, μπόρεσαν να
καταλήξουν στο εάν αυτά που σκέφτηκαν και εξέφρασαν ευσταθούσαν ή όχι.
Οι πρακτικές που αναφέρθηκαν γίνεται προσπάθεια να διαχυθούν και στα υπόλοιπα
μαθήματα, προκειμένου τα παιδιά να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της μάθησης.
Προσπαθούμε να μην παρέχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, αλλά υιοθετούμε την προσέγγιση της
φθίνουσας καθοδήγησης (scaffolding), όπου σύμφωνα με τον Ματσόπουλο (2010)
αποστασιοποιούμαστε και δίνουμε χώρο και χρόνο στους μαθητές να φτάσουν μόνοι τους στα
συμπεράσματα και να αναζητήσουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τους γεννιούνται.
Προσπαθούμε να παροτρύνουμε τα παιδιά να ερευνούν, να παρατηρούν, να υποθέτουν και να
ρωτούν.
Η αλληλεπίδραση επιδιώκεται να γίνεται ως επί το πλείστον μεταξύ των παιδιών, ώστε όλα
τα παιδιά να έχουν τον απαραίτητο χώρο και χρόνο έκφρασης, σε μια διαδικασία οικοδόμησης της
νέας γνώσης. Η μορφή αλληλεπίδρασης, όπου το κάθε παιδί αλληλεπιδρά με ένα άλλο ή τον
εκπαιδευτικό, τείνει να χρησιμοποιείται λιγότερο έως καθόλου, μιας και τα παιδιά δεν φέρουν τη
δυνατότητα συνδιαμόρφωσης και συνεξέλιξης της μαθησιακής διαδικασίας.
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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα μελετά την ένταξη της μικτής εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), η οποία τα τελευταία χρόνια αξιοποιείται, με στόχο την
ανάπτυξη επικοινωνίας και καθοδήγησης για τους σπουδαστές και τις σπουδάστριές τους. Σκοπός
της είναι η διερεύνηση των τρόπων παιδαγωγικής αξιοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
(Moodle) από τους/τις εκπαιδευτές/τριες των ΔΙΕΚ, ως συμπληρωματικής της παραδοσιακής/ δια
ζώσης διδασκαλίας. Η επιτόπια έρευνα ήταν ποιοτική, πραγματοποιήθηκε το 2017 στο ΔΙΕΚ Ρόδου
και ως βασική μέθοδος επιλέχτηκε η μελέτη περίπτωσης, έχοντας ως κύριο μεθοδολογικό εργαλείο
την ημιδομημένη συνέντευξη. Από τα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας, προκύπτουν
αναλυτικά οι τρόποι αξιοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Moodle», αλλά και μελλοντικοί
τρόποι αξιοποίησης ανά ειδικότητα και μάθημα, οι ανασταλτικοί παράγοντες αξιοποίησης της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυτής, η στάση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτριών απέναντι στη
συμπληρωματική ανοικτή και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μάθησης,
αναλύονται τρόποι επιλογής εκπαιδευτικού υλικού και παρουσιάζονται προτάσεις για την καλύτερη
αξιοποίησή της.
Λέξεις Κλειδιά: Δια Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, ΔΙΕΚ, Moodle.
1. Εισαγωγή
Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει όλους τους τύπους και τα είδη μάθησης που μπορεί να
λάβει ένα άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του (Τσιμπουκλή & Φίλιπς, 2010). Παράλληλα,
μπορεί να θεωρηθεί ένα είδος «κλίμακας» που ένας άνθρωπος πρέπει να διασχίσει για να
προοδεύσει, ως ένα μέσο οικονομικής ανόδου και στη συνέχεια, ως ένα «εργαλείο» για την είσοδο
και την ενσωμάτωσή του σε μια ανώτερη κοινωνική κατηγορία αλλά και ως μια σημαντική
ευκαιρία ενδοσκόπησης, εσωτερικής διερεύνησης και αυτοπραγμάτωσής του (Javris, 2004).
Εκφράζει μια δυναμική προσέγγιση των γενικών σκοπών της εκπαίδευσης, η οποία αφήνει
πολλά περιθώρια πειραματισμού και προσαρμογής τεχνικών και μέσων μάθησης και διδασκαλίας.
Αυτό επιτυγχάνεται με την επινόηση και τη δοκιμή καινούργιων προγραμμάτων μάθησης και
μεθόδων διδασκαλίας, τα οποία περιλαμβάνουν νέους συνδυασμούς υπηρεσιών και σύγχρονους
τρόπους οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να καλυφθούν, όσο το δυνατόν
αποτελεσματικότερα οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων (Ζαρίφης, 2014).
Στην εποχή μας, η κοινωνία μας έχει μετατραπεί σε μια κοινωνία της γνώσης και σ’ αυτή την
κοινωνία η μάθηση, η κατάρτιση, η εκπαίδευση, η επιμόρφωση, η μετεκπαίδευση κ.ά. κατέχουν
δεσπόζουσα θέση, καθώς μέσα από τη γνώση θα υπάρξει αύξηση της παραγωγής και βελτίωση των
συνθηκών εργασίας. Η κοινωνία της γνώσης σηματοδοτεί ένα διαρθρωτικό μετασχηματισμό των
σύγχρονων οικονομιών, σύμφωνα με τη προσέγγιση μεγάλων διεθνών οργανισμών, όπως η Διεθνής
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Τράπεζα και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Γουβιάς &
Θεριανός, 2014).
Η δημιουργία της κοινωνίας της γνώσης, όπως ήταν αναμενόμενο, έφερε αλλαγές τόσο στον
τομέα της παραγωγής όσο και στον τομέα των υπηρεσιών, δημιουργώντας την ανάγκη για συνεχή
επιμόρφωση και εκπαίδευση, για αρχική εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και στους νέους τύπους
εργασίας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, την εντατικοποίηση της προσπάθειας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει το θεσμό της εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση τόσο στην αρχική όσο και στη συνεχιζόμενη. Πλέον, μιλάμε για μια
Δια Βίου Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για να καταστεί η χώρα μας ισοδύναμη των
υπόλοιπων Ευρωπαϊκών.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006), «η εκπαίδευση ενηλίκων ορίζεται ως όλες οι
μορφές μάθησης που λαμβάνουν οι ενήλικοι αφότου έχουν τελειώσει την αρχική τους εκπαίδευση και
κατάρτιση όσο και αν έχει κρατήσει αυτή (ακόμα δηλαδή και αν περιλαμβάνει τριτοβάθμια
εκπαίδευση)» (European Commission, 2006). Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με
όποια μορφή και αν έχει, εντάσσεται τόσο στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης όσο και της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Φωτόπουλος, 2013).
Τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης απευθύνονται σε ενήλικες
εκπαιδευόμενους και οι κύριοι στόχοι τους συνδέονται με την επαγγελματική σφαίρα και τις
ανάγκες της οικονομίας, ώστε να αναβαθμιστούν οι γνώσεις και οι ικανότητες του ανθρώπινου
δυναμικού, να καταπολεμηθεί η ανεργία και να επιτευχθεί η κοινωνική και η οικονομική τους
ένταξη (ό.π.).
Σύμφωνα με τον ορισμό του Cedefop, ο όρος επαγγελματική κατάρτιση αναφέρεται στο
«μέρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχει τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και
ικανότητες, με τις οποίες ολοκληρώνεται η επαγγελματική επάρκεια του εκπαιδευόμενου»
(Cedefop, 2012). Η επαγγελματική κατάρτιση στοχεύει στην εκμάθηση των πρακτικών ενός
επαγγέλματος και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, η οποία διακρίνεται σε
αρχική και συνεχιζόμενη. Στην Ελλάδα σημαντικοί φορείς επαγγελματικής κατάρτισης και
εκπαίδευσης θεωρούνται τα Ιδιωτικά και Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης. Σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών αρχικής ή και συμπληρωματικής επαγγελματικής
κατάρτισης (Καρατζογιάννης & Πανταζή, 2014).
Τον τελευταίο χρόνο, στα ΔΙΕΚ εντάχθηκε η ηλεκτρονική εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας
Moodle, η οποία έχει ως στόχο την υποστήριξη του εκπαιδευτή αλλά και των εκπαιδευόμενων,
υιοθετώντας έτσι ένα μικτό σύστημα εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι ένα μικτό
σύστημα εκπαίδευσης, χαρακτηρίζεται από τη μαθητοκεντρική ή ανθρωποκεντρική προσέγγιση
(Ginns & Ellis, 2007). Οι καταρτιζόμενοι αναλαμβάνουν έναν ενεργητικότερο ρόλο στην
εκπαιδευτική τους πορεία (Derntl, & Motsching-Pitrik, 2005). Σε ένα μικτό σύστημα εκπαίδευσης,
οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται και συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και η
μάθηση πραγματώνεται πιο αποτελεσματικά μέσα σε μία ερευνητική κοινότητα (George-Walker &
Keeffe, 2010).
Πρέπει να τονιστεί ότι, ηλεκτρονική μάθηση δεν θεωρείται η αξιοποίηση διαδικτυακών
τεχνολογιών, οι οποίες ενισχύουν τη γνώση και την αποδοτικότητα αλλά μια νέα τεχνολογία, η
οποία έχει ένα νέο τρόπο σκέψης για τη μάθηση (Rosenberg, 2000). Στην ηλεκτρονική μάθηση το
περιεχόμενο της εκπαιδευτικής ύλης της είναι σε μορφή πολυμέσων (multimedia), δηλαδή όχι μόνο
σε κείμενο (text), αλλά παρουσιάζεται και σε μορφή ήχου (audio), εικόνας (video) και άλλων
μέσων αλληλεπίδρασης, ελέγχοντας και αξιολογώντας τη μελέτη, την απόδοση και το βαθμό
αφομοίωσης των γνώσεων των εκπαιδευομένων. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται η δυνατότητα
επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή και τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους, μέσω ασύγχρονης ή
σύγχρονης επικοινωνίας, επίλυσης των αποριών τους με την άμεση βοήθεια από τους εκπαιδευτές,
η ανταλλαγή απόψεων με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους για διάφορα ζητήματα, συμμετοχή σε

177

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

χώρους συζήτησης, συνομιλίας καθώς και να δημιουργήσουν ομάδες ειδήσεων και ζωντανών
συνόδων και τελικά, αυτό οδηγεί στην συγκρότηση μιας εικονικής αίθουσας διδασκαλίας
(Νάσαινας, 2010).
Η ηλεκτρονική μάθηση στα χέρια των εκπαιδευτών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο,
καθώς μέσω της αξιοποίησής της ο εκπαιδευτής κάνει πιο ενδιαφέρον το μάθημά του, αξιοποιεί
ποικίλες καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας, εμπλουτίζει διαρκώς το υλικό του,
βελτιώνει τις τεχνικές και τις γνώσεις του, παρακολουθεί και ελέγχει τη πρόοδο των
εκπαιδευομένων του αποτελεσματικότερα. Σίγουρα, στην ηλεκτρονική μάθηση το εκπαιδευτικό
υλικό είναι καινοτόμο, ελκυστικό, αποτελεσματικότερο, εκτενέστερο και παρουσιάζει παραστατικά
την ύλη, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να εμβαθύνουν στα καίρια σημεία. Επιπλέον,
επιτυγχάνεται η ενεργητικότερη συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων (Eryilmaz, Adalar & Icinak,
2015).
Μια από τις πιο διαδεδομένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκπαίδευσης, που μπορεί να
υποστηρίξει την ηλεκτρονική μάθηση, είναι η πλατφόρμα Moodle που προέρχεται από τις λέξεις
Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Είναι ένα πακέτο λογισμικού ανοικτού
κώδικα, το οποίο στηρίζει την παραγωγή μαθημάτων και ιστοσελίδων βασισμένων στο διαδίκτυο.
Σχεδόν όλα τα ΔΙΕΚ της χώρας μας αξιοποιούν τη πλατφόρμα Moodle, με στόχο την
ανάπτυξη επικοινωνίας και καθοδήγησης για τους σπουδαστές και τις σπουδάστριές τους. Είναι μια
καινοτόμος μέθοδος εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους
τρόπους από τους εκπαιδευτές και τις εκπαιδεύτριες των ΔΙΕΚ.
Μέσα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώσαμε ότι αρκετές έρευνες έχουν
πραγματοποιηθεί για τη σπουδαιότητα της μικτής μάθησης. Δυστυχώς όμως, αυτές δεν
αναφέρονται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που προσφέρουν τα ΔΙΕΚ.
Η έρευνα της Καραΐσκου (2013) με θέμα τη μελέτη αναγκαιότητας και προοπτικών
ανάπτυξης της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ως συμπληρωματικής της παραδοσιακής/δια ζώσης,
μέσω της πλατφόρμας Moodle στα ΔΙΕΚ, πραγματοποιήθηκε στο ΔΙΕΚ Κορυδαλού και έγινε
προσπάθεια ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο για ασύγχρονη εκπαίδευση (μέσω
της πλατφόρμας moodle) που έχει ως στόχο την εκμετάλλευση των νέων δεδομένων και υπηρεσιών
που προσφέρει ο παγκόσμιος ιστός και παράλληλα, την εφαρμογή των νέων εκπαιδευτικών
μεθόδων που προσφέρονται, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εκπαιδευτική διαδικασία. Η
έρευνα της Τριανταφύλλου (2011), η οποία διερεύνησε τις απόψεις 17 εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας που συμμετείχαν σε μεικτό επιμορφωτικό πρόγραμμα μέσω αξιοποίησης της
πλατφόρμας Moodle, έδειξε ότι η συνεχής εκπαίδευση θεωρείται σημαντικό στοιχείο για τους
εκπαιδευτικούς και οι γνώσεις που αποκτώνται µε ασύγχρονους τρόπους δεν υστερούν σε κάτι σε
σχέση µε την παραδοσιακή εκπαίδευση. Η έρευνα των Λαμπροπούλου, Αρναούτη & Αγρόδημου
(2012), με θέμα την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η πλατφόρμα Moodle στην
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κατέδειξε ότι η πλατφόρμα διευκολύνει την καλύτερη οργάνωση, τη
δυναμική ενημέρωση και τον πολυμεσικό εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού ενός σχολείου
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχει θετική απήχηση στους μαθητές παροτρύνοντάς τους να
εμπλακούν με τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από την τεχνολογία, η οποία ούτως ή άλλως αποτελεί
ή θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο κατά την μετέπειτα ακαδημαϊκή τους πορεία.
Κυρίως μέρος
2. Μέθοδος
Η έρευνα αυτή μελετά την ένταξη της μικτής εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), η οποία τα τελευταία χρόνια αξιοποιείται, με στόχο την
ανάπτυξη επικοινωνίας και καθοδήγησης για τους σπουδαστές και τις σπουδάστριές τους. Σκοπός
της είναι η διερεύνηση των τρόπων παιδαγωγικής αξιοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
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(Moodle) από τους/τις εκπαιδευτές/τριες των ΔΙΕΚ, ως συμπληρωματικής της παραδοσιακής/ δια
ζώσης διδασκαλίας.
Προκειμένου να υπάρξει μια σφαιρική εικόνα για τις απόψεις και τις αντιλήψεις των
εκπαιδευτών και των εκπαιδευτριών των ΔΙΕΚ σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, επιχειρείται η εξέταση διαφόρων παραμέτρων που αποτελούν και
επιμέρους στόχους της έρευνας. Οι στόχοι λοιπόν είναι, η ανάδειξη των στάσεων των εκπαιδευτών
και εκπαιδευτριών απέναντι στη μικτή μέθοδο διδασκαλίας, οι τρόποι αξιοποίησης της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle, οι μελλοντικοί τρόποι αξιοποίησης της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, οι ανασταλτικοί παράγοντες και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτές και
οι εκπαιδεύτριες κατά την αξιοποίηση της και το εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιούν.
Η επιτόπια έρευνα είναι ποιοτική, διενεργήθηκε κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου
2017 και ως βασική μέθοδος επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης έχοντας ως κύριο μεθοδολογικό
εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη. Πριν την πραγματοποίηση της συνέντευξης, αποφασίστηκε
η υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής σε 4 εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες 2 άνδρες και 2 γυναίκες, με
τυχαία επιλογή. Πραγματοποιήσαμε κάποιες τροποποιήσεις στις ερωτήσεις μας και προχωρήσαμε
στην υλοποίηση της συνέντευξης.
Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε, αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης με ό, τι πλεονεκτήματα
και περιορισμούς αυτό συνεπάγεται. Ως ερευνητική περιοχή επιλέχθηκε το Δημόσιο Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Ρόδου. Ο πληθυσμός της έρευνάς μας ήταν 15 εκπαιδευτές
και εκπαιδεύτριες. Αναλυτικότερα, το δείγμα αποτελούταν από 8 άνδρες και 7 γυναίκες. Διδάσκουν
σε διάφορές ειδικότητες και κάποια από τα μαθήματα είναι τα εξής: τα εξής μαθήματα: Εισαγωγή
στην Πληροφορική, Λογοτεχνία, Πρακτική Άσκηση στους τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης,
Παιδαγωγική- Νηπιαγωγική, Λογιστική Κόστους, Εικαστικά,
Οργάνωση και Λειτουργία
Τουριστικού Γραφείου, Φορολογική Λογιστική 1, Πρακτική Άσκηση στους Βοηθούς
Βρεφονηπιοκόμων, Αρχές Βρεφοκομίας και Γενική Λογιστική. Το επίπεδο σπουδών του δείγματος
ήταν αρκετά υψηλό, καθώς όλοι είναι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι 8 είναι
κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Στο σημείο αυτό, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι, όλοι οι
εκπαιδευτές που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
Όσον αφορά στο επίπεδο των γνώσεων του δείγματος στους Η/Υ, ήταν αρκετά ικανοποιητικό,
καθώς όλοι είναι κάτοχοι ECDL.
3. Αποτελέσματα
Μετά την συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε ποιοτική
ανάλυση του περιεχομένου των απαντήσεων που δόθηκαν και προέκυψαν ενδιαφέροντα
αποτελέσματα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που λάβαμε στο πρώτο ερώτημα, όλοι οι εκπαιδευτές
και οι εκπαιδεύτριες υποστήριξαν ότι η πλατφόρμα Moodle ως συμπληρωματική είναι αναγκαία
και χρήσιμη για το εκπαιδευτικό τους έργο. Ενδεικτικά, παρατίθενται ορισμένες από τις απαντήσεις
του δείγματος:
«Ναι, θεωρώ ότι είναι χρήσιμη και αναγκαία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης,
εκπαίδευσης. Θα ήθελα να ανακοινώνω διάφορα μέσα από το Moodle σχετικά με το μάθημα, να
ανεβάζω video, να κάνω τηλεδιασκέψεις κτλ. και όχι μόνο να ανεβάζω σημειώσεις», «Την θεωρώ»,
«Φυσικά. Για τα μαθήματα που έχω διδάξει κατά καιρούς, είναι αναγκαία γιατί προετοιμάζει αρκετά
τα παιδιά στο τι θα συναντήσουν στους εργασιακούς τους χώρους και τους εκπαιδεύει στις νέες
τεχνολογίες», κ.ά.
Όλοι οι εκπαιδευτές του δείγματος υποστήριξαν ότι αξιοποιούσαν κατά κύριο λόγο την
ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle για να ανεβάζουν εκπαιδευτικό υλικό σημειώσεις και video.
Υποστήριξαν όμως ότι για το επόμενο εξάμηνο ίσως αξιοποιήσουν και άλλες λειτουργίες. Στο
σημείο αυτό θα παρουσιαστούν ορισμένες απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση αυτή:
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«Αναρτούσα Video, σημειώσεις και πραγματοποιούσα συναντήσεις», «Για να ανεβάζω υλικό»,
«Με το να αναρτώ σχετικά video», «Σημειώσεις ανέβαζα και δραστηριότητες», «Απλά ανέβαζα
σημειώσεις τίποτε άλλο», «Ανέβαζα σημειώσεις, επικοινωνούσαμε με τους σπουδαστές και κάναμε
και ένα συμπληρωματικό μάθημα» κ.ά.
Η επόμενη ερώτηση εστιάζει στο κατά πόσο θα μπορούσε να διδαχθούν όλα τα μαθήματα
ανά ειδικότητα μέσω της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση της πλατφόρμας
Moodle. Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες του δείγματος υποστήριξαν ότι η ειδικότητά τους δεν
θα μπορούσε να διδαχθεί αποκλειστικά μέσω της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη
χρήση της πλατφόρμας Moodle. Μερικές από τις απαντήσεις τους ήταν:
«Όχι καθώς το μάθημα της Πρακτικής, το οποίο κάνω, θέλει επίβλεψη και καθοδήγηση»,
«Νομίζω ναι αλλά όχι εξ ολοκλήρου», «Όχι», «Όχι είναι δύσκολο», «Όχι δεν είναι δυνατό»,
«Αδύνατο» κ.ά.
Όσον αφορά στο είδος του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιούσαν για να υποστηρίξουν
τη διαδικασία μάθησης μέσω Moodle, όλοι υποστήριξαν ότι χρησιμοποιούσαν γραπτά κείμενα. Στο
επόμενο ερώτημα παρουσιάζουν τα κυριότερα παιδαγωγικά οφέλη που προσφέρει η χρήση της
πλατφόρμας αυτής. Αρκετοί αναφέρουν ότι τα παιδαγωγικά οφέλη είναι η αλληλεπίδραση, η
ενεργητική μάθηση, μάθηση μέσα από την πράξη και η ενίσχυση κριτικής σκέψης, οι 4 τόνισαν ως
παιδαγωγικό όφελος την αλληλεπίδραση, 2 την ενίσχυση κριτικής σκέψης και 2 ανέφεραν ότι δεν
έχει.
Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες παρουσιάζουν τις δυσκολίες που
αντιμετώπισαν ως προς την λειτουργία της πλατφόρμας. Όλοι τόνισαν ότι αντιμετώπισαν τεχνικές
δυσκολίες. Παράλληλα, όμως αναφέρουν στην επόμενη ερώτηση δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι
εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες κατά την αξιοποίησή της. Σε υψηλό ποσοστό το δείγμα μας (10
εκπαιδευτές) τόνισε ότι δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία, οι 2 εκπαιδευτές παρουσίασαν ως
δυσκολία την απουσία κατάλληλων υποδομών, 2 εκπαιδευτές ανέφεραν ως δυσκολία την αδιάφορη
στάση των σπουδαστών, 1 εκπαιδευτής την αρνητική στάση των σπουδαστών. Στο σημείο αυτό,
είναι αναγκαίο να παρουσιαστούν ορισμένες απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση αυτή:
«Δεν αντιμετώπισα δυσκολίες», «Την απουσία ενδιαφέροντος από τους σπουδαστές», «Την
αδιάφορή στάση των παιδιών. Δεν έχουν διάθεση να ασχοληθούν», «Καμία», «Την απουσία
υπολογιστή των παιδιών» «Κάποιες με τον τρόπο λειτουργίας, αλλά τις αντιμετώπισα εύκολα» κ.ά.
Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες παρουσιάζουν τι βρίσκουν
ενδιαφέρον στη νέα μέθοδο (μικτή διδασκαλία), ώστε να την εντάξουν στο διδακτικό τους έργο.
Αρκετοί ανέφεραν τις δυνατότητες που τους προσφέρονται μέσα από την αξιοποίηση της
πλατφόρμας, όπως η ανάρτηση υλικού, το είδος του υλικού και οι τηλεδιασκέψεις. Οι 3 ανέφεραν
ότι η μικτή μέθοδος στηρίζει περισσότερο το έργο τους, ιδιαίτερα η αξιοποίηση της πλατφόρμας
Moodle, γιατί τους δίνει αρκετές δυνατότητες και οι υπόλοιποι 3 υποστήριξαν ότι δεν βρίσκουν
τίποτα ενδιαφέρον. Μερικές από τις απαντήσεις τους ήταν:
«Οπτικοακουστικό υλικό το οποίο θα είναι αποθηκευμένο στην πλατφόρμα και θα μπορούν οι
μαθήτριές μου να δουν ξανά και ξανά», «Ο συνδυασμός των διαφορετικών ειδών διδασκαλίας είναι
από μόνος του μαγευτικός», «Είναι μια μέθοδος εκπαίδευσής η οποία προσφέρει πολλές δυνατότητες αν
αξιοποιηθεί σωστά. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τομέας της επικοινωνίας», «Τίποτα», «Τίποτα,
δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον έτσι όπως χρησιμοποιείται», «Οι δυνατότητες που προσφέρει, όσο
αναφορά τον τρόπο διακίνησης και πολλαπλής παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού» κ.ά.
Όλοι και όλες οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες του συγκεκριμένου Δ.ΙΕΚ. δήλωσαν ότι η
στάση τους απέναντι στο νέο μικτό σύστημα εκπαίδευσης που υιοθετούν τα ΙΕΚ είναι θετική.
Ορισμένες απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής:
«Θεωρώ πολύ σημαντική τι ότι υπάρχουν νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία μας», «Συμφωνώ
καθώς ανοίγουν νέοι δρόμοι στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα
μας», «Νομίζω ότι είναι βοηθητικό, αλλά θα έπρεπε να χρησιμοποιείται πιο δημιουργικά», «Θετική
είναι μια εξέλιξη», κ.ά.
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Στην επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες αναφέρουν αν υπάρχουν οι
κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να εφαρμοστεί η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω
της πλατφόρμας Moodle στα ΙΕΚ. Όλοι οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες του δείγματος
υποστήριξαν ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα αναφέρουμε τις απαντήσεις του
δείγματος για το ποια πιστεύουν ως τα κυριότερα παιδαγωγικά οφέλη που προσφέρει η χρήση της
πλατφόρμας. Οι 4 εκπαιδευτές ανέφεραν την αλληλεπίδραση, την ενεργητική μάθηση, μάθηση
μέσα από την πράξη και ενίσχυση κριτικής σκέψης. Οι 4 εκπαιδευτές ανέφεραν ως παιδαγωγικό
όφελος την αλληλεπίδραση, 3 εκπαιδευτές ανέφεραν ενίσχυση της κριτικής σκέψης, 2 ανέφεραν ότι
δεν έχει παιδαγωγικό όφελος, και 2 εκπαιδευτές ανέφεραν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία.
4. Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προκύπτει ότι όλοι και όλες οι εκπαιδευτές και οι
εκπαιδεύτριες του Δ. ΙΕΚ Ρόδου είναι θετικοί απέναντι στο μικτό σύστημα εκπαίδευσης και στην
αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle. Τονίζουν ότι, είναι αναγκαία και χρήσιμη για
το εκπαιδευτικό τους έργο, καθώς το αναβαθμίζει. Στο σημείο αυτό, είναι αναγκαίο να αναφερθεί
ότι η άποψη των εκπαιδευτικών του δείγματος ότι η πλατφόρμα Moodle ως συμπληρωματική είναι
αναγκαία και χρήσιμη για το εκπαιδευτικό τους έργο, επιβεβαιώνεται και από τα πορίσματα άλλων
ερευνών, όπως της Καραΐσκου Βασιλικής (2013), στην οποία εκπαιδευτές επισημαίνουν την
αναγκαιότητα αυτή και οι λόγοι εστιάζονται κυρίως σε περιπτώσεις απουσίας τους από τα Ι.Ε.Κ.
(για αναπλήρωση των μαθημάτων) και για την καλύτερη κατανόηση της ύλης (πιθανότατα λόγω
της δυνατότητας που έχουν για εξάσκηση μέσα από ασκήσεις στο Moodle). Δυστυχώς όμως, όλοι
οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν στην έρευνα μας υποστήριξαν ότι δεν αξιοποίησαν την πλατφόρμα
Moodle αρκετά κατά το πρώτο εξάμηνο υιοθέτησης του μικτού αυτού συστήματος εκπαίδευσης,
παρά μόνο για ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, χωρίς να υιοθετούν κάποιες από τις υπόλοιπες
λειτουργίες της στην καθημερινότητά τους. Επισημαίνουν όμως ότι θα πραγματοποιούσαν αλλαγές
στο τρόπο αξιοποίησής της για το επόμενο εξάμηνο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σταθούμε στο
σημείο όπου αρκετοί εκπαιδευτές τόνισαν ότι η ειδικότητά τους δεν θα μπορούσε να διδαχθεί μέσω
της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση της πλατφόρμας Moodle. Επισημαίνουν
ότι δεν υπάρχουν ακόμη οι κατάλληλες προϋποθέσεις και ότι αντιμετώπισαν αρκετές τεχνικές
δυσκολίες. Παρ’ όλα αυτά, τονίζουν ότι βρίσκουν ενδιαφέρουσες τις δυνατότητες που τους
προσφέρει η πλατφόρμα, όπως η ανάρτηση υλικού, το είδος του υλικού και οι τηλεδιασκέψεις.
Αρκετά ευχάριστο είναι το γεγονός ότι μπορεί να μην υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις
και να μην αξιοποιείται η πλατφόρμα Moodle με όλες τις λειτουργίες και το δυναμικό που προσφέρει,
αλλά η ίδια καλύπτει κάποιες σημαντικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Όπως και ότι η αξιοποίηση
της πλατφόρμας Moodle προσφέρει αρκετά παιδαγωγικά οφέλη. Από τα σημαντικότερα είναι η
ανάπτυξη αλληλεπίδρασης, η ενίσχυση της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων, η ανάπτυξη
επικοινωνίας σε βάθος και η ενεργητικότερη μάθηση. Ευρήματα άλλων ερευνών, όπως των Πιλαβή
και συν. (20011), Λιακοπούλου (2011), Λαμπροπούλου, Αρναούτη & Αργόδημου (2012) κ.ά., όπως
και τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, έδειξαν ότι τα μικτά συστήματα εκπαίδευσης προσφέρουν
αρκετά οφέλη, καθώς αναβαθμίζουν το επίπεδο εκπαίδευσης, βελτιώνουν την επικοινωνία σε πολλά
επίπεδα, βοηθούν στην οργάνωση των μαθημάτων και της ύλης, στον πολυμεσικό εμπλουτισμό του
εκπαιδευτικού υλικού μιας εκπαιδευτικής μονάδας, προσελκύουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων
και συμβάλλουν στην αλληλεπίδραση και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης.
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QR CODE SCAVENGER: INQUIRY-BASED LEARNING ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κλημεντιώτη Χριστίνα
christina_klimedioti@hotmail.com
Υποψήφια διδάκτορας ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ
Στεφανίδης Γεώργιος
g_stefanidis@hotmail.com
Υποψήφιος διδάκτορας ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ
Περίληψη
Η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των γονέων και η ενασχόληση με τα παιδιά, βοηθά
στην αναβάθμιση των καθημερινών αποριών των μαθητών σχετικά με το περιβάλλον μέσα στο
οποίο ζουν και δρουν. Η εξέλιξη αυτή αδιαμφισβήτητα επηρεάζει τη διδασκαλία, η οποία οφείλει
να εναρμονιστεί στις ανάγκες της εποχής. Εστιάζοντας στις Φυσικές Επιστήμες, στην Κοσμολογία
και την Αστρονομία, οι μαθητές εξοικειώνονται με τη σύγχρονη Επιστήμη, γίνονται αναμεταδότες
της γνώσης και αναλαμβάνουν να εντάξουν στο παιχνίδι μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα
αξιοποιείται το Πείραμα και οι Νέες Τεχνολογίες. Στην παρούσα μελέτη, βασικό στοιχείο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτέλεσε η χρήση των QR-Codes. Η σύγχρονη κοινωνία βασίζεται
στην τεχνολογία και την επιστήμη. Συνεχώς εισάγονται νέα μέσα, που απαιτούν εξοικείωση με την
τεχνολογία και εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Με τη χρήση των QR-Codes οι μαθητές
οδηγήθηκαν στη μάθηση, με ξεχωριστό, ιδιαίτερο και κυρίως ευχάριστο τρόπο. Τέλος,
συνεργάστηκαν, επικοινώνησαν, λειτούργησαν σε ομάδες και ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη.
Λέξεις κλειδιά: Inquiry-based learning, Φυσικές Επιστήμες, ΤΠΕ, Δημοτικό
1. Εισαγωγή
Η λέξη επιστήμη προέρχεται από το αρχαίο ρήμα επίσταμαι, δηλαδή γνωρίζω. Έτσι, με τον
όρο επιστήμη εννοούμε μια καθορισμένη διαδικασία που εφαρμόζεται για τη διαμόρφωση μιας
θεωρίας, η οποία στηρίζεται σε μια συστηματική και μεθοδική παρατήρηση των γεγονότων που
μπορούν να επαληθευτούν ή να διαψευστούν μέσω της γνώσης των νόμων, δηλαδή των
κανονικοτήτων, που επιβεβαιώνονται εμπειρικά και γενικεύονται ορθολογικά.
Οι βασικές αρχές για τη «φύση της επιστήμης», σύμφωνα με τον McComas (2005), μπορούν
να προσδιοριστούν ως εξής:










Η επιστήμη στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα.
Για την παραγωγή της γνώσης στην επιστήμη συνεισφέρουν πολλοί παράγοντες όπως ο
τρόπος σκέψης, οι λογικοί κανόνες και τα εργαλεία.
Η επιστημονική γνώση έχει διάρκεια, αλλά υπό την έννοια ότι υπόκειται σε κριτική και
διαρκή έλεγχο, καθίσταται προσωρινή.
Οι νόμοι και οι θεωρίες, αν και σχετίζονται μεταξύ τους, αποτελούν ξεχωριστά είδη
επιστημονικής γνώσης.
Η επιστήμη έχει δημιουργικά χαρακτηριστικά.
Η επιστήμη εμπεριέχει υποκειμενικά στοιχεία.
Η εξέλιξη της επιστήμης εξαρτάται από ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές επιρροές.
Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι ξεχωριστά αντικείμενα τα οποία αλληλοεπιδρούν.
Η επιστήμη δεν είναι δυνατόν να απαντά σε όλα τα ερωτήματα.
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Οι φυσικές επιστήμες, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης τα τελευταία χρόνια, επιβάλλουν μια
καινοτόμα προσέγγιση στη διδασκαλία τους που αφορά τόσο το περίγραμμα της ύλης, όσο και τη
στρατηγική της διδασκαλίας και τη χρήση των κατάλληλων μέσων, εργαλείων και τεχνικών. Έτσι,
η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα χρήσιμη.
2. Θεωρητικό Πλαίσιο
2.1. Θεωρίες Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες: Εποικοδομισμός
Ο Εποικοδομισμός βασίζεται στις θεωρίες του Piaget σχετικά με τη γενετική επιστημολογία,
αλλά και του Bruner σχετικά με τη γνωστική και εκπαιδευτική ψυχολογία. Σύμφωνα με τη θεωρία
αυτή, η νέα γνώση οικοδομείται (constructed) από το μαθητή, ο οποίος προσπαθεί να ενσωματώσει
τις νέες εμπειρίες στο γνωστικό του δυναμικό. Έτσι, βασικό στοιχείο του εποικοδομισμού είναι ο
ενεργός ρόλος του μαθητή που δημιουργεί την ίδια του τη γνώση.
Ο εποικοδομισμός συμπεριλαμβάνει πολλές ειδικότερες θεωρήσεις, όπως αυτή που γίνεται
μεταξύ των ριζοσπαστών εποικοδομιστών και των μετριοπαθών (Karagiorgi & Symeou, 2005). Οι
πρώτοι θεωρούν ότι η γνώση οικοδομείται από τον κάθε μαθητή βάσει των εμπειριών ή των
ερμηνειών που εκείνος θεωρεί αξιόλογες και βιώσιμες. Τελικά, η κοινωνική, γνωσιακή και φυσική
δομή που αντιλαμβανόμαστε δεν είναι κάτι ρεαλιστικό, αλλά προϊόν μιας διαδικασίας
εποικοδόμησης. Οι μετριοπαθείς εποικοδομιστές, από την άλλη, θεωρούν πως η κοινότητα
δημιουργεί και επιβάλλει φίλτρα αξιολόγησης και οικοδομούμενης γνώσης, με απώτερο στόχο τη
διαιώνιση των γνώσεων που μπορούν να επιλύσουν με τρόπο ικανοποιητικό τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η κοινότητα τη δεδομένη ιστορική στιγμή. Έτσι, μπορούν να δημιουργηθούν
διδακτικά μοντέλα που να είναι πρακτικά εφαρμόσιμα στην εκπαίδευση.
Ένα από τα μοντέλα αυτά, είναι η ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση (Discovery/Inquirybased learning), κατά την οποία ο μαθητής οικοδομεί τη γνώση, διερευνώντας και
αλληλοεπιδρώντας με το περιβάλλον του, χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις λογισμικού τύπου
(Gros, 2002). Στο μοντέλο αυτό, ο δάσκαλος έχει το ρόλο του καθοδηγητή και οργανωτή της
εργασίας που θα πρέπει να γίνει, παρέχει το υλικό και στηρίζει, γενικότερα, την προσπάθεια των
μαθητών του. Δε λειτουργεί ως «αυθεντία» και αποφεύγει να σχολιάζει αρνητικά τις απαντήσεις
των μαθητών και τα ενδιαφέροντά τους.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό εκλαμβάνεται ως ένα γνωστικό εργαλείο (cognitive tool), δηλαδή
ως ένα εργαλείο που είναι ικανό να υποβοηθήσει και να επεκτείνει τη σκέψη του μαθητή κατά τη
διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης και όχι ως ένα εργαλείο που παρέχει έτοιμες γνώσεις και
ασκήσεις. Επίσης, η μέθοδος project, η οποία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
ενός έργου, είναι μορφή με θεωρητικό και πρακτικό περιεχόμενο που μπορεί να υλοποιηθεί στο
σχολείο, αλλά και εκτός αυτού και συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας. Με τον τρόπο αυτό, ο
εκπαιδευτικός περιορίζεται στην καθοδήγηση και το συντονισμό του έργου των ομάδων και
παρεμβαίνει μόνο όταν οι μαθητές χρειάζονται βοήθεια (Kirschner et al., 2006). Έτσι, οι μαθητές
μαθαίνουν μέσα από τη δική τους δράση, καθιστώντας το σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία.
2.2. Εγγραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες
Η απόκτηση βασικών επιστημονικών γνώσεων και η ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων που
θα επιτρέπουν στους μαθητές να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά προβλήματα στην καθημερινή
τους ζωή και να συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες στην σύγχρονη κοινωνία, καθιστούν τις φυσικές
επιστήμες και την τεχνολογία απαραίτητο κομμάτι της εκπαίδευσης. Η έννοια του εγγραμματισμού
περιγράφει το σύνολο των επιθυμητών γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων και αναφέρεται (OECD,
2010):


Στην απόκτηση επιστημονικής γνώσης του μαθητή και τη δυνατότητα να αναγνωρίζει
επιστημονικά ζητήματα μέσω της γνώσης αυτής, να είναι ικανός να εξηγεί φαινόμενα με
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επιστημονικό τρόπο και εξάγει συμπεράσματα βάσει επιστημονικών τεκμηρίων για
ζητήματα που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες.
Στην αναγνώριση της επιστήμης ως μορφής γνώσης και διερεύνησης.
Στη συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο η επιστήμη και η τεχνολογία διαμορφώνουν
το υλικό, πνευματικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
Στην εμπλοκή των μαθητών, ως ενεργοί πολίτες, σε ζητήματα σχετικά με τις φυσικές
επιστήμες.

Έτσι, ο επιστημονικός εγγραμματισμός δίνει στους ανθρώπους την ικανότητα να
χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση, να αναγνωρίζουν τα επιστημονικά ερωτήματα και να
εξάγουν συμπεράσματα που βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα. Ο αυριανός εγγράμματος πολίτης
θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί την ποιότητα της επιστημονικής πληροφορίας με βάση τις
πηγές και τις μεθόδους που αυτές οι πληροφορίες έχουν εξαχθεί (Χατζηγεωργίου, 2006).
2.3. Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών
Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη κοινωνία,
μια και ο μαθητής θα πρέπει να αναπτύξει την κριτική σκέψη του σε μεγάλο βαθμό. Στην εποχή
μας, οι φήμες, τα αληθοφανή γεγονότα και οι ψευδοεπιστήμες έχουν βρει πρόσφορο έδαφος και
έτσι οι μαθητές και αυριανοί πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τις μεθόδους, τις διαδικασίες και τα
επιτεύγματα των επιστημών (Mathews, 2007). Τα τελευταία χρόνια, σε διεθνές επίπεδο,
παρατηρείται στη διδακτική των επιστημών μια μετακίνηση από τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό
των επιστημών, σε μια νέα προοπτική που υποστηρίζει τη χρησιμότητα της γνώσης στην
καθημερινή ζωή. Η σύνδεση αυτή της επιστημονικής γνώσης με την καθημερινή ζωή, μπορεί να
παρακινήσει τους μαθητές, ξεπερνώντας τα πρώτα εμπόδια στη διαδικασία της μάθησης,
οδηγώντας τελικά σε αυτό που ο Bruner ονόμασε «παραγωγικότητα της γνώσης». Το πώς, δηλαδή,
χρησιμοποιούμε τη γνώση που ήδη έχουμε, για να προχωρήσουμε πιο πέρα από αυτό που
σκεφτόμαστε (Bruner, 1983).
2.4. Νέες Τεχνολογίες και Φυσικές Επιστήμες
Η σύγχρονη κοινωνία βασίζεται στην τεχνολογία και την επιστήμη. Συνεχώς εισάγονται νέα
μέσα και διαδικασίες που απαιτούν εξοικείωση με τις τεχνολογίες αυτές και εξειδικευμένες
τεχνικές γνώσεις. Ο επιστημονικός αλφαβητισμός μπορεί να διασφαλίσει την ενεργή συμμετοχή
των πολιτών, μέσα σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον όπου όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Για τους
λόγους αυτούς, η ανάγκη για αποτελεσματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών σε σχέση με τις
νέες τεχνολογίες, καθίσταται επιτακτική και θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες αλφαβητισμού
μεγάλου μέρους του πληθυσμού, ενώ παράλληλα να δημιουργεί τις βάσεις για την περαιτέρω
εκπαίδευση των μελλοντικών επιστημόνων.
Οι νέες τεχνολογίες είναι σε θέση να αναβαθμίσουν τη σημερινή εκπαιδευτική πρακτική,
ειδικά σε τομείς όπου οι μέχρι τώρα εκπαιδευτικές προσεγγίσεις δεν είχαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά
αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στις
μεγάλες τάξεις, όπου οι έννοιες όπως ταχύτητα, επιτάχυνση, δύναμη, τριβή, ηλεκτρομαγνητικά
κύματα, πεδία κ.λπ., παρουσιάζονται στους μαθητές με τρόπο ασύνδετο με τις υπάρχουσες
εμπειρίες των μαθητών, μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Οι μαθητές, με τον τρόπο αυτό, χάνουν κάθε
ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες, αγνοώντας τις διαδικασίες της επιστημονικής μεθοδολογίας.
Κι ενώ όλες αυτές οι έννοιες που διδάσκονται στο σχολείο βρίσκονται σε συνάφεια με την
καθημερινή πραγματικότητα, με την καθημερινή ζωή, η εκπαιδευτική προσέγγιση παραμένει μια
στεγνή απομνημόνευση εννοιών και μαθηματικών τύπων.
Η εκπαιδευτική τεχνολογία περιλαμβάνει την εφαρμογή γνώσεων διαφόρων γνωστικών
πεδίων (π.χ. θεωρίες μάθησης, γνωστική ψυχολογία κ.ά.), ανάπτυξη τεχνικών διδακτικής
προσέγγισης, αλλά κυρίως ανάπτυξη, επιλογή και χρήση μέσων για την υποβοήθηση της
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διδασκαλίας. Η χρήση των συνεχώς εξελισσόμενων δυνατοτήτων της Πληροφορικής εμπλουτίζει
τη διδασκαλία με νέες διδακτικές προσεγγίσεις, κάνοντας τη μάθηση πιο ευχάριστη, διαδραστική
και προσιτή στους μαθητές. Η εκπαιδευτική πολιτική, για τους λόγους αυτούς, προσανατολίζεται
στην εισαγωγή της καινοτομίας, στρεφόμενη πλέον στην νέα ψηφιακή κουλτούρα.
Έτσι, ο μικρός μαθητής γίνεται ένας «μικρός Επιστήμονας», αποκτώντας γνωστική επάρκεια
στον χειρισμό των φυσικών και μαθηματικών εννοιών, την εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή
και ανάπτυξη της αφαιρετικής ικανότητας και της επιστημονικής λογικής. Μπορεί πλέον, με
κριτική ικανότητα, να επιλέγει μέσα από ένα πλήθος πληροφοριών και γνώσεων που έχει στη
διάθεσή του, αποκτώντας ποιότητα και ταχύτητα στην ανάλυση και τη σκέψη. Το Υπουργείο
Παιδείας προωθεί μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στις ανάγκες και τις
δυνατότητες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Εργαλεία της προσέγγισης αυτής είναι η βιωματική
μάθηση, η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες, ο σχεδιασμός της προσωπικής
τους μάθησης, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η εξατομίκευση της διδασκαλίας (Minner et
al., 2010).
Οι νέες Τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία μέσων, φιλικών προς τους
μαθητές, που μπορούν να εμπλουτίσουν το διδακτικό υλικό. Τα μέσα αυτά περιλαμβάνουν την
τηλεόραση, το βίντεο, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, προβολικό και άλλα ηλεκτρονικά μέσα που
προσφέρονται μέσω της τεχνολογικής εξέλιξης της σύγχρονης κοινωνίας. Η εισαγωγή των μέσων
αυτών είναι απαραίτητη λόγω της ευρύτερης εξάπλωσής τους σε κάθε σπίτι, αλλά και της εξέλιξης
της πληροφορικής.
Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να υποστηρίξουν τη διδακτική διαδικασία, αλλά και να
συμβάλλουν στη συνεργασία και τον συντονισμό όλων των εκπαιδευτικών. Έτσι, η χρήση τους μας
οδηγεί στην αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας και μάθησης, αλλά και στην αλλαγή των
προγραμμάτων σπουδών και την αλλαγή στάσης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευόμενου (Kali
& Linn, 2009). Εξάλλου, σύμφωνα με τους Καλκάνη & Δενδρινό (2007) ένα άρτιο εκπαιδευτικό
λογισμικό, όταν ενσωματωθεί με ένα κατάλληλο διδακτικό πλαίσιο μπορεί να αναδειχθεί και να
συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βέβαια, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ο κατάλληλος
σχεδιασμός και η αναδιοργάνωση και των δύο, προκειμένου το λογισμικό να μπορεί να
εξυπηρετήσει τις διδακτικές ανάγκες. Διδακτικές προσεγγίσεις στις οποίες θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν είναι:





Η διαθεματική προσέγγιση προκειμένου να ανατροφοδοτείται η γνώση.
Τα σχέδια εργασίας που προσπερνούν την αποστήθιση και ωθούν τους μαθητές στην
έρευνα.
Η διδασκαλία σε ομάδες, ώστε οι μαθητές να μάθουν να εργάζονται με συλλογικό πνεύμα.
Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία με την εφαρμογή του «ψηφιακού
σχολείου».

2.5. QR-Codes
Ο κώδικας QR (Βικιπέδια, 2017) είναι ένας γραμμωτός κώδικας (barcode) δύο διαστάσεων.
Το "QR" προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων "Quick Response" (Γρήγορη Ανταπόκριση), γιατί
οι δημιουργοί του είχαν ως κύριο σκοπό τα δεδομένα, που περιέχονται στον κώδικα, να
αποκωδικοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα. Η σάρωση ενός κώδικα QR, γίνεται με τη βοήθεια μιας
εφαρμογής, η οποία μετατρέπει την κάμερα μιας φορητής, έξυπνης συσκευής σε σαρωτή κώδικα
QR. Μέσα σε ένα κώδικα QR μπορεί να αποθηκευτεί, για παράδειγμα, ένας σύνδεσμος προς μια
ιστοσελίδα, ένα κείμενο ή ακόμα και μια εικόνα. Ο χρήστης σαρώνει τον κώδικα και μεταφέρεται
αυτόματα μέσω υπερσύνδεσης στην ιστοσελίδα, που είναι κρυμμένη στον κώδικα. Οι χρήστες
μπορούν, επίσης, να δημιουργήσουν και να εκτυπώσουν τους δικούς τους κώδικες QR με χρήση
διάφορων ελεύθερων λογισμικών παραγωγής κώδικα QR που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Στους

186

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

κώδικες αυτούς, μπορούν να αποθηκεύσουν όποιο μήνυμα θέλουν, το οποίο προβάλλεται στις
οθόνες τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο.
3. Κυρίως μέρος
3.1. Η Δράση: Κυνήγι Θησαυρού
Η παρούσα δραστηριότητα αποτελεί μέρος της συνολικής δράσης, που έγινε στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος «Playing with Protons», το οποίο διοργανώθηκε από το ερευνητικό
κέντρο CERN και στο οποίο συμμετείχαν ελληνικά Δημοτικά Σχολεία. Το πρόγραμμα αυτό είναι
μια προσπάθεια να έρθουν οι μικροί μαθητές σε επαφή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και τη
σύγχρονη Φυσική μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες STEM.
Θέλοντας να δημιουργήσουμε μια δραστηριότητα ανακεφαλαίωσης και αξιολόγησης του
προγράμματος, στοχεύοντας στο να δούμε τι έμαθαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια υλοποίησής του,
αξιοποιήσαμε τις Νέες Τεχνολογίες. Οι Νέες Τεχνολογίες, όπως έχει ήδη αναφερθεί, συνδέονται
άρρηκτα με τις Φυσικές Επιστήμες, μια και στοχεύουν σε ριζική αναβάθμιση του ρόλου του
μορφωτικού περιβάλλοντος, καλλιεργώντας στο μαθητή όχι μόνο κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις,
αλλά και γενικότερες ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να αυτενεργεί, να συνεργάζεται, να
εξερευνά και να διερευνά, αλλά και να αξιολογεί τις πληροφορίες συνδυάζοντας την κατανόηση
των φυσικών εννοιών με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις επιστημονικές διαδικασίες. (Κόκκοτας,
2002)
3.2. Σκοπός και επιμέρους στόχοι
Σκοπός της δράσης είναι οι μαθητές να ανακαλέσουν στην μνήμη τους ό,τι διδάχθηκαν κατά
τη διάρκεια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Playing with Protons» και να φέρουν σε
πέρας πέντε αποστολές, κάνοντας χρήση των QR-Codes.
Οι επιμέρους στόχοι της δραστηριότητας είναι, οι μαθητές:





Να ανακαλέσουν στη μνήμη τους πληροφορίες σχετικά με το μικρόκοσμο και τον
μακρόκοσμο, το σύμπαν, τα σωματίδια της ύλης, τα άστρα, τους πλανήτες.
Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και να συνεργαστούν ώστε να λύσουν τους γρίφους.
Να διαχειριστούν σωστά το χρόνο που τους δίνεται για να ολοκληρώσουν τη
δραστηριότητα.
Να αποκτήσουν δεξιότητες χειρισμού νέων τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών (φορητές
συσκευές-tablet, έξυπνα τηλέφωνα, εφαρμογές αποκωδικοποίησης)

3.3. Δείγμα και Εμπλεκόμενες γωνστικές περιοχές
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Playing with Protons» υλοποιήθηκε το τρίτο τρίμηνο του
σχολικού έτους 2016-2017. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι 21 μαθητές της ΣΤ’ τάξης, του 29ου
Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου. Οι δραστηριότητες εντάχθηκαν στο ωρολόγιο πρόγραμμα στις
ώρες της Ευέλικτης Ζώνης και των Φυσικών Επιστημών.
3.4. Υλικοτεχνική Υποδομή
Η συμβολή της υλικοτεχνικής υποδομής στην εύρυθμη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας
είναι πολύτιμη. Το σχολείο παρείχε στους μαθητές όλα τα εφόδια για να ολοκληρωθεί το
πρόγραμμα. Οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους 5 φορητές συσκευές-tablet, μία για κάθε ομάδα. Οι
συσκευές ήταν συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, μέσω ασύρματου δικτύου, παρόλο που η χρήση των
QR-Codes δε χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο, παρά μόνο σε περιπτώσεις που ο κώδικας
παραπέμπει σε κάποιον ιστότοπο. Η εκπαιδευτικός της τάξης είχε εγκαταστήσει μια εφαρμογή
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ανάγνωσης των QR-Codes σε κάθε συσκευή, ενώ οι μαθητές ήταν ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση
τους.
3.5. Φύλλα Εργασίας
Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες των 4 ατόμων και αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας, η
κάθε ομάδα, μια αποστολή με ένα θέμα Φυσικών Επιστημών, σε σχέση με ό,τι έως τώρα έχουν
μελετήσει. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί αναφέρονται οι αποστολές. Τα θέματα που
διαπραγματεύονται οι αποστολές είναι: για την 1η Αποστολή: DNA-Κύτταρο, για τη 2η Αποστολή:
Γαλαξίας, για την 3η Αποστολή: Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης, για την 4η Αποστολή: τα Άστρα
και την την 5η Αποστολή: Μικρόκοσμος (στοιχεία της ύλης).
Πίνακας 1: Οι Αποστολές

Οι αποστολές είναι οι εξής:
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ερωτήματα, που «κρύφτηκαν» σε κωδικούς QR
και τα οποία θα έπρεπε να απαντήσουν οι μαθητές, ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή. Τα
ερωτήματα ήταν κυρίως ανοιχτού τύπου, ενώ οι μαθητές έπρεπε να συνεργαστούν για να
απαντήσουν σωστά. Είχαν στη διάθεσή τους το βιβλίο μαθητή της ΣΤ’ τάξης, στο οποίο θα
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μπορούσαν να ανατρέξουν, αλλά και τη βιβλιοθήκη της σχολικής μονάδας. Η αποστολή θα έπρεπε
να ολοκληρωθεί σε ένα δίωρο, ενώ νικήτρια ομάδα είναι εκείνη που θα απαντούσε πρώτη και
σωστά στις ερωτήσεις.

Εικόνα 1: Οι μαθητές απαντούν κάνοντας χρήση των QR-Codes

Πίνακας 2: Οι Ερωτήσεις των Αποστολών

Ερωτήματα 1ης Αποστολής
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Ερωτήματα 2ης Αποστολής
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Ερωτήματα 3ης Αποστολής

Ερωτήματα 4ης Αποστολής
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Ερωτήματα 5ης Αποστολής

Η εκπαιδευτικός της τάξης κατασκεύασε τους κώδικες QR με τη βοήθεια ανοιχτού
λογισμικού, που κυκλοφορεί ελεύθερα στο διαδίκτυο. Στους κώδικες αποθηκεύτηκαν τα
ερωτήματα - στοιχεία για κάθε μία από τις αποστολές. Έπειτα σε ένα φύλλο σημείωσε τα σημεία,
εντός σχολικής μονάδας, στα οποία οι κώδικες τοποθετήθηκαν (Εικόνα 2). Δίνεται σε κάθε ομάδα
το πλάνο για το πού είναι κρυμμένοι οι κώδικες QR, στους οποίους έχουν «κρυφτεί» ερωτήσεις που
θα πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές. Προϋπόθεση είναι πρώτα να σαρώσουν τον κώδικα με τη
φορητή τους συσκευή. Κερδίζει η ομάδα που θα απαντήσει πρώτη σωστά στις περισσότερες
ερωτήσεις και θα καταφέρει να δώσει μια συνολική απάντηση στα ερωτήματα της αποστολής που
έχει αναλάβει να ολοκληρώσει.

Εικόνα 2: Η ερευνητική περιοχή της 1ης Αποστολής

Στο τέλος της δραστηριότητας, οι μαθητές επέστρεψαν στην τάξη και ανακοίνωσαν τις
απαντήσεις τους στην ολομέλεια. Οι υπόλοιπες ομάδες διόρθωσαν τυχόν λάθη, ενώ ανακηρύχθηκε
νικήτρια η ομάδα που είχε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σωστά και σε λιγότερο χρόνο.
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4. Συμπεράσματα
Στο πλαίσιο μιας διαμορφωτικής αξιολόγησης, κατά την οποία οι μαθητές αναζήτησαν
πληροφορίες ώστε να διαπιστωθούν τα επίπεδα μάθησης πάνω στα θέματα που
διαπραγματευτήκαμε, κινήθηκε η δραστηριότητα QR Code Scavenger. Η παρούσα δραστηριότητα
εμπεριέχει επίσης στοιχεία αυτοαξιολόγησης, που λειτουργεί ως μέσο καλλιέργειας των
μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Τα πεδία αξιολόγησης της δραστηριότητας είναι: α) η εμπλοκή και η συμμετοχή των
μαθητών στη δραστηριότητα, β) η συνεργασία, γ) η κατανόηση και η ενσυναίσθηση και δ) η
ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες.
Συνοψίζοντας, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με νέες επιστημονικές έννοιες των Φυσικών
Επιστημών, τις οποίες έως πριν την ολοκήρωση του προγράμματος δε γνώριζαν, όπως για
παράδειγμα η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης ή η έννοια του Μικρόκοσμου. Κατάφεραν να έρθουν
σε επαφή και να εξετάσουν φαινόμενα που έως τώρα δεν είχαν επεξεργαστεί και να δώσουν σωστές
απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με τα φαινόμενα αυτά. Οι μαθητές κατάφεραν να
ανακαλέσουν στη μνήμη τους πληροφορίες σχετικά με το μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο, το
σύμπαν, τα σωματίδια της ύλης, τα άστρα, τους πλανήτες και να κάνουν προβλέψεις, να
διατυπώσουν ερωτήματα αλλά και να απαντήσουν σε ερωτήματα που τους τέθηκαν, να
συνεργαστούν και να διερευνήσουν τα νέα στοιχεία που τους δόθηκαν, για να εξάγουν
συμπεράσματα, τα οποία ανακοίνωσαν στην ολομέλεια της τάξης.
Παράλληλα, η ομαδικότητα και η συνεργατικότητα, που προωθούσε η δραστηριότητα,
καλλιέργησαν τις επικοινωνιακές και τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών. Οι μαθητές
κατάφεραν να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους ώστε να
λύσουν τους γρίφους των αποστολών.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές έλαβαν μεγάλο όγκο πληροφοριών, δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να καταφέρουν να διαχειριστούν σωστά το
χρόνο, που τους δόθηκε για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, ενώ παράλληλα απέκτησαν
επικοινωνιακές δεξιότητες, παρουσιάζοντας τις πληροφορίες αυτές και τα συμπεράσματά τους στην
ολομέλεια της τάξης. Τέλος, προσέγγισαν τη νέα γνώση με διαφορετικό τρόπο και πιο ευχάριστο
αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και συμμετείχαν ενεργά ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα,
ενώ κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στις Νέες Τεχνολογίες και απέκτησαν δεξιότητες
χειρισμού νέων τεχνολογικών εφαρμογών, όπως είναι τα QR-Codes, τις οποίες πριν την υλοποίηση
του προγράμματος, δε γνώριζαν.
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WEB 2.0 ΕΡΓΑΛΕΙΑ & Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κουκάκης Γεώργιος
gkoukakis@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ 19
Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή των Web 2.0 εργαλεία & η χρήση
τους στην εκπαίδευση. Από τα κυριότερα θέματα στα πλαίσια της πληροφορικής και του
διαδικτύου αποτελεί το πέρασμα από το Web 1.0 σε αυτό που λέγεται Web 2.0. Η όλο και
αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου σχεδόν σε όλες τις μορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας
προσδίδει ξεχωριστή σημασία σε αυτό το πέρασμα. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στο
σύγχρονο σχολείο συνιστά σημαντική προτεραιότητα στη σημερινή εποχή των διαδικτυακών
περιβαλλόντων μάθησης. Υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη τάση για ενημέρωση από την πλευρά
των χρηστών του διαδικτύου για όλες τις εξελίξεις του Web 2.0 και τα πλεονεκτήματα που
προσφέρει. Η εισαγωγή των καινοτόμων δράσεων που προσφέρει το Web 2.0 κρίνεται επιτακτική
στην ελληνική εκπαίδευση. Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές να
δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό και να το διαμοιραστούν. Έτσι σχεδιάζονται
μαθήματα και projects όπου ο μαθητής δεν μένει αμέτοχος αλλά συμμετέχει ενεργά και ενισχύεται
η συνεργατική μάθηση και η επικοινωνία.
Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικά Εργαλεία Web 2.0, Εκπαίδευση & Διαδίκτυο, συνεργατική
μάθηση
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1. Εισαγωγή
Η έννοια του Web 2.0 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ένα συνέδριο για την ανταλλαγή
ιδεών μεταξύ του εκδοτικού οίκου O‟Reilly και του Medialive International. Μέσα από αυτή τη
σύσκεψη έγινε φανερό ότι το Web είναι πιο σημαντικό από ποτέ, με εντυπωσιακές νέες εφαρμογές
και ιστοτόπους, που κάνουν την εμφάνισή τους ολοένα και συχνότερα. Η μορφή που ακούει στο
όνομα Web 2.0 ενθαρρύνει τη συμμετοχή των χρηστών και την παραγωγή ενός πλουσιότερου, πιο
σύγχρονου και δημοκρατικού περιεχομένου. Προσφέρει σε όλους τους χρήστες του το ρόλο του
δημιουργού και του εκδότη αφού ταυτόχρονα με τους σχεδιαστές διαδικτύου, και οι απλοί χρήστες
είναι σε θέση να δημιουργούν χρησιμοποιώντας τη θέληση και τη φαντασία τους. Παράλληλα με τη
διαμόρφωση του περιεχομένου, διαφόρων μορφών, όπως κείμενο, ήχος, εικόνα, βίντεο, στους
χρήστες επαφίεται και η κατηγοριοποίηση, η αξιολόγηση και η κατάταξη του περιεχομένου, όπως
για παράδειγμα ποια είδηση θεωρείται από αυτούς πιο σημαντική.
Το Web 2.0 χρησιμοποιείται σε βασικούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας όπως για
παράδειγμα στην οικονομία, στο marketing, στην εκπαίδευση. Βασικό στοιχείο όλων αυτών είναι ο
κοινωνικός τους χαρακτήρας, ο οποίος ενισχύεται μέσα από την συμμετοχή και την αλληλεπίδραση
των χρηστών στην διαμόρφωση και στον διαμοιρασμό της πληροφορίας. Ειδικότερα στον τομέα
της εκπαίδευσης και της συνεργατικής μάθησης σήμερα, γίνονται προσπάθειες οι Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και Επικοινωνιών και ειδικότερα η εφαρμογή των υπηρεσιών του διαδικτύου στην
εκπαίδευση, η διαδικτυακή εκπαίδευση ή τηλεκπαίδευση, να γίνουν αποδεκτές από την
εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι συνεργατικές προσεγγίσεις παραμένουν το
κλειδί για την επιτυχία της διαδικτυακής εκπαίδευσης (https://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0).
Η σύγχρονη αυτή τάση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υιοθέτηση μεθόδων που
υποστηρίζουν την ένταξη έμμεσων διδακτικών πρακτικών, εναλλακτικών και συμπληρωματικών,
ως προς την παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία. Οι μαθητές χρήστες του Web 2.0 μπορούν να
παίρνουν βοήθεια από την εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, έχουν την δυνατότητα να ανεβάζουν
φωτογραφίες στο instagram, εκφράζονται στα προσωπικά τους blogs, σχολιάζουν απόψεις και
σκέψεις άλλων χρηστών, χρησιμοποιούν το podcast, ενημερώνονται από ειδήσεις που διαρκώς
συγκεντρώνει ο προσωπικός τους RSS Aggregator. Παρόλα αυτά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό
που αντιμετωπίζει το Web 2.0 με επιφυλακτικότητα. Ενώ κάποιοι το θεωρούν μία καινοτομία,
κάποιοι άλλοι το θεωρούν μία λέξη χωρίς νόημα, που αποσκοπεί στην επικράτηση στην αγορά και
την αύξηση των κερδών, των εφαρμογών και υπηρεσιών που φέρονται ως αντιπρόσωποι του όρου.
2. WEB 2.0 – Η εξέλιξη WWW
Η μοναδική ίσως επανάσταση την οποία δεν την χαρακτηρίζουν οι αιματοχυσίες, οι
εξεγέρσεις και οι διαμάχες μεταξύ δυνατών – αδυνάτων, είναι η Ψηφιακή που διαρκεί χωρίς να
αποδυναμώνεται από το 1980 έως σήμερα. Μια επανάσταση στην οποία συμμετέχουν εκατομμύρια
άνθρωποι καθημερινά, ο καθένας για προσωπικό ή κοινωνικό συμφέρον, επιφέροντας σημαντικές
αλλαγές στις λειτουργίες της τεχνολογίας και των επικοινωνιών, σηματοδοτώντας παράλληλα την
περίοδο που διανύουμε, δηλαδή την Εποχή της Πληροφορίας.
Η έννοια του Web 1.0 είναι δύσκολο να καθοριστεί από έναν γενικό ορισμό, καθώς
αποδόθηκε μετά την εισαγωγή του όρου Web 2.0 από τον O‟Reilly (2004), για να δηλώσει την
κατάσταση του διαδικτύου πριν από αυτήν την περίοδο (Wikipedia, 2008). Λόγω της αναδρομικής
του ισχύς, δεν καθορίζει και δεν αναφέρεται σε ένα γενικό σύνολο τεχνολογικής προόδου και
σχεδιαστικού στυλ των ιστοσελίδων, εν αντιθέσει με το Web 2.0 που αναφέρεται σε ένα σύνολο
τεχνικών και τεχνολογικών εργαλείων για την υλοποίηση των ιστοσελίδων. Πέραν αυτού, κάποιες
από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο Web 2.0 είναι αυτές που έχουν χρησιμοποιηθεί και
στο Web 1.0. Το Web 1.0 και 2.0 είναι δύο έννοιες εξαρτημένες μεταξύ τους, και έτσι είναι
δύσκολο να οροθετηθεί το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται το Web 1.0. Σύμφωνα όμως, με
την Wikipedia (2008) το χρονικό διάστημα που αναφέρεται η έννοια του Web 1.0 είναι μεταξύ του
1994 και του 2004, όπου τότε εισάχθηκε ο όρος Web 2.0 (Innervisions, 2008).
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Σχήμα 1. Εφαρμογές Web 2.02.1 Η έννοια του WEB 1.0

2.2. Έννοια του WEB 2.0
Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου
Ιστού η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να
μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online όπως αναφέρουν οι Γλέζου, Κ. &
Γρηγοριάδου, Μ. (2010). Αυτή η νέα γενιά είναι μια δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία
μπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και
δικτύων. Η διάδοση του Διαδικτύου έχει φτάσει σε αρκετά υψηλό επίπεδο στην σημερινή εποχή. Οι
χρήστες του το χρησιμοποιούν καθημερινά για την ενημέρωσή τους, τη διασκέδασή τους και για
την επικοινωνία τους, αλλά και για την εκπαίδευσή τους. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στον χώρο, αλλά και αυτές που αναπτύσσουν λογισμικό, έχουν αντιληφθεί τις πολλές ευκαιρίες που
ανοίγονται και έτσι αναπτύσσονται όλο και πιο πολύπλοκες εφαρμογές. Οι τελευταίες μάλιστα
εκμεταλλεύονται την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων που παρέχουν μμεγάλη ταχύτητα
πρόσβασης στο Διαδίκτυο και έτσι μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά στους περιηγητές
ιστοσελίδων (web browser) των χρηστών τους. Πέραν από την ανάπτυξη των περίπλοκων
εφαρμογών διαπιστώθηκε η ανάγκη για εύκολη εύρεση αυτών, μέσω μίας δόμησης του Διαδικτύου,
αλλά και σύνθεσης αυτών για τη δημιουργία νέων. Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει στην
ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, οι οποίες έχει καθιερωθεί να ονομάζονται ως τεχνολογίες Web 2.0. Ο
όρος web 2.0 έχει πλέον καταστεί η κοινά αποδεκτή ονομασία μιας νέας γενιάς διαδικτυακών
υπηρεσιών και εφαρμογών.




Το web 2.0, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για νέες κοινωνικές και διδακτικές πρακτικές.
Η επίδραση των web 2.0 στην Εκπαίδευση μπορεί να είναι καταλυτική.
Αξιοποίηση της συλλογικής νοημοσύνης.
(Λακασάς, 2002, σ.31)

2.3. Διαφορές μεταξύ web1.0 και web 2.0
Η κύρια ερώτηση που οδήγησε αυτήν την μετακίνηση του Web 2.0, είναι «πώς μπορώ να
πάρω αυτό το στοιχείο και να το μοιραστώ με άλλους ανθρώπους;». Δεδομένης αυτής της
ερώτησης, όλοι οι ιστότοποι που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή στο Διαδίκτυο προσπάθησαν να
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απαντήσουν με διαφορετικές προσεγγίσεις κάθε φορά. Παρακάτω παρατίθενται κάποιες διαφορές
μεταξύ Web 1.0 και Web 2.0:








Η κίνηση από το Web 1.0 προς το Web 2.0 έχει σχέση με τους ανθρώπους που
ανταλλάσσουν πληροφορίες για να γίνουν μέρος μιας μεγάλης κοινότητας.
Το Web 1.0 άρχισε ως ένας ηλεκτρονικός τόπος για τις επιχειρήσεις να μεταδίδουν τις
πληροφορίες στους χρήστες/πελάτες. Τώρα, αρκετά χρόνια αργότερα, το μέρος αυτό
έχει μετατραπεί σε μια θέση όπου και οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν
πληροφορίες.
Στην αρχή, οι χρήστες διάβαζαν ότι οι άλλοι έγραφαν και ήταν συμβιβασμένοι με αυτή
τη γνώση που αποκτούσαν. Αλλά, με την πάροδο του χρόνου, αυτοί οι ίδιοι χρήστες
αποφάσισαν ότι θέλησαν να δημιουργήσουν μέρος των πληροφοριών που
διαμοιράζονται.
Πλέον, οι χρήστες δεν είναι παθητικοί δέκτες απλά συλλέγοντας την πληροφορία που τους
διατίθενται, αλλά παίρνουν μέρος σε blog, σε θέσεις φόρουμ και σχολιάζουν κάθε τι που
γνωρίζουν.
Στις εφαρμογές Web 2.0, οι διεπαφές είναι πιο φιλικές, οι πληροφορίες είναι περισσότερες,
οι άνθρωποι είναι περισσότερο συνδεδεμένοι και τα διάφορα δεδομένα αναζητούνται
ευκολότερα σε σχέση με τις υπηρεσίες Web 1.0.
(Καλτσογιάννης, 2007, σ.123)

2.4. Web 2.0– χαρακτηριστικά
Ο όρος Web 2.0 οφείλει την ύπαρξη του σε εφαρμογές, υπηρεσίες, εργαλεία και λειτουργίες,
που παρουσιάζουν καινοτομίες και ευκολίες που αναζητούσαν οι χρήστες, για αυτό τον λόγο και
όταν υλοποιήθηκαν έτυχαν ευρείας αποδοχής και απόδοσης. Η αλληλεπίδραση διαχειριστή και
χρηστών δεν εξαρτάται πλέον από τους άμεσους τρόπους επικοινωνίας (e-mails) παρά από ένα νέο
σύστημα κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τη χρήση κοινωνικών περιοχών δικτύωσης. Στην
συνέχεια περιγράφουμε μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εργαλείων αυτών.









Διαδραστικότητα
Δυναμικό περιεχόμενο
Συνεργασία
Συνεισφορά
Κοινότητα και κοινωνική δικτύωση
Δημιουργικότητα
Διάδοση Πληροφοριών
Χρήση εργαλείων που επιτρέπουν στον χρήστη να κάνει σχόλια, αλλαγές, αξιολογήσεις

(https://el.wikiversity.org/wiki)
2.5. Web 2.0 εφαρμογές
Το διαδίκτυο στην νέα του μορφή δεν αποτελείται πλέον από μεμονωμένες εφαρμογές και
υπηρεσίες, αλλά αποτελεί μία ενιαία πλατφόρμα, ένα σύστημα χωρίς ιδιοκτήτη, που
παραμένει συνδεδεμένο χάρη σε ένα σύνολο πρωτοκόλλων και προτύπων και στηρίζεται σε μία
συνολική διάθεση για συνένωση και συνεργασία. Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε πως ο όρος
Web 2.0 εκφράζει την αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται πλέον το διαδίκτυο. Δεν
αποτελεί κάποιο νέο τεχνολογικό πρότυπο, αλλά αναφέρεται στη χρήση του διαδικτύου ως μια
πλατφόρμα εφαρμογών, όπου η συμμετοχή των χρηστών στην ανάπτυξη και διαχείριση του
περιεχομένου, αλλάζει τη φύση και την αξία της πληροφορίας. Παρακάτω αναφέρουμε μερικές
από αυτές:
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Wikispaces - Δημιουργία Wiki - Ομαδική Συγγραφή
Padlet - Τοίχος για Ομαδική Συγγραφή
Google Drive - Χώρος Αποθήκευσης, Διαμοιρασμού και Συνεργασίας σε Έγγραφα,
Παρουσιάσεις, Υπολογιστικά Φύλλα, Φόρμες ή Σχέδια
Edmodo - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Μαθήματος
Prezi - Ομαδική Δημιουργία Χωρικών Παρουσιάσεων
Slideshare - Διαμοιρασμός Παρουσιάσεων και άλλων
PowToon - Δημιουργία Κινούμενων Παρουσιάσεων – Βίντεο
Pixton - Δημιουργία Κόμικς
ToonDoo - Δημιουργία Κόμικς
Glogster - Πολυμεσικές Αφίσες
Tagxedo - Συννεφόλεξα
Animoto - Βίντεο - Πολυμεσικές Παρουσιάσεις
Mindomo - Εννοιολογικοί Χάρτες
Weebly - Δημιουργία Ιστοσελίδων

(https://www.slideshare.net/gpalegeo/24-web-20)
3. Το WEB 2.0 στην εκπαίδευση
Η ανάγκη προσαρμογής της διδασκαλίας με βάση τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής
επισημαίνεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία και στα αποτελέσματα ερευνών που έχουν κατά καιρούς
διεξαχθεί. Έτσι το δημόσιο σχολείο θα μπορέσει να ανανεωθεί και, παρά το γεγονός ότι αποτελεί
μια μορφή ετερονομίας, όπου το άτομο ελέγχεται από άλλους, να μετεξελιχθεί σε κοινότητα
όσμωσης της γνώσης που κατευθύνει το μαθητή προς τη σταδιακή αυτονόμηση του έτσι ώστε να
συνεχίσει να μαθαίνει πέρα και έξω από αυτό και που ενθαρρύνει τον εκπαιδευόμενο να
διαμορφώσει άποψη και κριτική στάση (Παπακωνσταντίνου, 1996, σ77).
Σε μια απόπειρα εκτίμησης της κατάστασης που επικρατεί στην υποχρεωτική και
μεταϋποχρεωτική εκπαίδευση, θα μπορούσε να πει κανείς ότι, σήμερα, βρισκόμαστε σε μια περίοδο
μεταβατική, όπου η εκπαιδευτική κοινότητα έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη ανανέωσης χωρίς
να έχει ουσιαστικά αποχωριστεί τις παραδοσιακές φόρμες στις οποίες έχει εντρυφήσει και που δεν
επαρκούν πλέον για να εξοπλίσουν επαρκώς το άτομο ώστε να αντεπεξέλθει την πολυπλοκότητα
του πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικού γίγνεσθαι (Φράγκος, 1993, σ.65). Επομένως, στην αναζήτηση
κατάλληλου πλαισίου για την εφαρμογή μιας «άλλης διάστασης» στην εκπαίδευση καταλυτικός
είναι και ο ρόλος του δασκάλου, καθώς η αλληλεπίδρασή του με τους υπόλοιπους ζωτικούς
παράγοντες (μαθητές – αρχές/ μέθοδοι/ τεχνικές/ εργαλεία), ρυθμίζει τη λειτουργία του συστήματος
(Χαραλαμπόπουλος, 1973 σ. 99).
Σύγχρονες μελέτες και αντιλήψεις προτείνουν ως απαραίτητο συστατικό της παιδαγωγικής
την αξιοποίηση των εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο στην προσωπική τους ζωή αλλά
και στη διδακτική πρακτική, προκειμένου να ενισχύσει τη μάθηση. Με τις εφαρμογές αυτές
προωθείται η συνεργατική μάθηση, η εμπλοκή των μαθητών οι οποίοι διαχειρίζονται μόνοι τους τη
μάθησή τους, καλλιεργώντας μεταγνωστικές δεξιότητες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον γύρω από τα εργαλεία του Web 2.0 μέσα από διάφορες ομάδες μάθησης, στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
προκειμένου να γνωρίσουν αυτά τα εργαλεία και να τα εντάξουν στη διδασκαλία τους
(Jimoyiannis, et al, 2013, σ.132).
Υπάρχουν τρία βασικά επιχειρήματα για την ένταξη του web2 στην εκπαίδευση:
1. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του web2 είναι απόλυτα συμβατές
με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση της μάθησης και τις θεωρίες της παιδαγωγικής. Η
εκπαίδευση του 21ου αι. αποσκοπεί στην ενεργητική, συνεργατική μάθηση.
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2. Με τη χρήση των εργαλείων του Web 2.0 καλλιεργείται η κριτική σκέψη των μαθητών και
ο γόνιμος προβληματισμός. Συμμετέχουν σε κοινότητες ανταλλαγής πληροφοριών
βελτιώνοντας την κοινωνική μάθηση. Τα εν λόγω εργαλεία ανταποκρίνονται πλήρως στην
ατομικότητα του κάθε μαθητή, μετατρέπουν την τυπική μάθηση σε άτυπη και επιτρέπουν τη
συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα ανεξάρτητα από γεωγραφικά, θεσμικά σύνορα.
3. Το τρίτο επιχείρημα σχετίζεται με την ετοιμότητα των μαθητών να υιοθετήσουν το Web
2.0. Ήδη στην καθημερινότητά τους επικοινωνούν μέσω κοινωνικών δικτύων και είναι
απόλυτα εξοικειωμένοι με αυτά.
(Ladbrook, 2014, σ.44).
Συνεπώς μετά από όλα αυτά είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουν τις
δυνατότητες που δίνονται στη μάθηση με τη χρήση των εργαλείων Web2.0, προχωρώντας πέρα από
την παραδοσιακή μάθηση στη συνεργατική στην αυτό-κατευθυνόμενη και στη δια βίου. Η επαρκής
προετοιμασία των εκπαιδευτικών αποτελεί απαραίτητο συστατικό της επιτυχούς ένταξης των ΤΠΕ
στην τάξη. Ωστόσο πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί παρασύρονται από τις επιταγές της τεχνολογίας
αγνοώντας ή παραμελώντας τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές επιταγές. Συχνά χρησιμοποιούν
την τεχνολογία ως εργαλείο χωρίς να τους απασχολεί το «γιατί» και το «πώς» αυτό το εργαλείο θα
ενισχύσει την μάθηση.
Με τη χρήση εργαλείων Web 2.0 στην εκπαίδευση επιτυγχάνεται:









Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών.
Οι μαθητές και καθηγητές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και έξω απ’ την τάξη.
Η ενθάρρυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με επικοινωνία, συνεργασίες, ανταλλαγές,
διαμοιρασμό και οικοδόμηση της γνώσης.
Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν νόημα και διάθεση χρόνου στους μαθητές για
εξάσκηση.
Βοηθά τους μαθητές να προσδιορίζουν τους ρόλους τους μέσα στην ομάδα.
Προσδιορίσει καθαρά τους στόχους και το πλάνο.
Παρακολουθεί κάθε δραστηριότητα από κοντά χωρίς να επεμβαίνει, δίνοντας έτσι τον
ανάλογο «χώρο» στους μαθητές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
Βοηθά τους μαθητές με στόχο το δημιουργικό διάλογο χωρίς να επεμβαίνει.
(Prokofieva, 2013, σ.55).

3.1 Πλεονεκτήματα από την χρήση του Web 2.0 στην εκπαίδευση
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ολιστικής προσέγγισης και τις ραγδαίες τεχνολογικές
εξελίξεις που διαμορφώνουν τις απαιτήσεις της ζωής καθημερινά, οι εκπαιδευτικοί διαρκώς
αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν τη διδασκαλία ώστε η μάθηση να γίνει αποτελεσματικότερη.
Η χρήση Η/Υ στη διδασκαλία, που υποστηρίζεται από τη σύγχρονη βιβλιογραφία της
εκπαιδευτικής τεχνολογίας, σε σχέση αλληλεπίδρασης με το μοντέλο αυτογνωσία - γλωσσική
ανάπτυξη - κοινωνικοπολιτική επίγνωση, είναι ένας τέτοιος τρόπος. Η αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης και της άτυπης εκπαίδευσης, σε
κέντρο αυτό-εκπαίδευσης εξοπλισμένο με υπολογιστές στο χώρο του σχολείου, στο εργαστήριο
πληροφορικής, έχοντας εξασφαλίσει τη συνεργασία της διεύθυνσης του σχολείου και τον
εκπαιδευτικό ειδικότητας, ή/και σε συνδυασμό με τη διδασκαλία στην τάξη. Η συνεργασία αυτή
μπορεί να αποφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα, όπως:




Η κοινωνικοποίηση των μαθητών.
Συνεργασία των μαθητών και ανταλλαγή απόψεων.
Μπορείς να ψάξεις μόνος σου και να βρεις πληροφορίες που χρειάζεσαι αντί να περιμένεις
τον καθηγητή να σου πότε θα είναι έτοιμος για να σου τις πει.
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Δημιουργία μιας θετικής στάσης απέναντι στις κοινωνικές διαδικασίες.
Υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινοτήτων μάθησης.
Αποτελεί θετικό κίνητρο για την ενεργό συμμετοχή στο μάθημα.
Ενισχύει τη σύνδεση του σχολείου με την πραγματική ζωή.
Ευκολία στην χρήση
Χαμηλό-μηδενικό κόστος
Επικοινωνία
Δημιουργία blog, website
Χρήση από μη εξειδικευμένο-τεχνικό προσωπικό
Πληροφορίες από διάφορες πήγες
Ελευθερία λόγου
Εκπαίδευση

(http://www.epset.gr/el/content/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE
%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-web-20)
4. Συμπεράσματα
Τα Web 2.0 μπορούν να προκαλέσουν επανάσταση στα συνεργατικά περιβάλλοντα και στον
τρόπο δημιουργίας και διαχείρισης εγγράφων. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να επεξεργάζονται
από κοινού αρχεία απ΄ όπου και αν προέρχονται, να τα ταξινομούν, να τα διαγράφουν και να τα
αξιολογούν. Ο τρόπος αυτός εργασίας είναι πιο ξεκούραστος και ευέλικτος. Ακόμη, το Web 2.0
μπορεί εύκολα να παρέχει συμβατότητα με κάθε συσκευή που υποστηρίζει browser και σύνδεση
στο διαδίκτυο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλες οι φορητές συσκευές, όπως φορητοί υπολογιστές,
κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές παλάμης θα μπορούν να αποτελέσουν μαθησιακά εργαλεία, κάτι
το οποίο θα συντελέσει στην άμεση πληροφόρηση του χρήστη, όπου κι αν βρίσκεται.
Σήμερα οι εκπαιδευόμενοι, με τη χρήση νέων Web 2.0 εφαρμογών, μπορούν να
δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό μέσα από καλώς δομημένα μαθήματα που
περιλαμβάνουν συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες. Οι εκπαιδευόμενοι δεν κάθονται
αμέτοχοι στο βάθος της τάξης και ο εκπαιδευτής δεν στέκεται απλά μπροστά στην τάξη. Τα
μαθήματα είναι σχεδιασμένα με δραστηριότητες και projects που ενισχύουν την επικοινωνία και τη
συνεργατική μάθηση. Οι Song, D. & Lee , J.(2014) ερμηνεύοντας τα ερευνητικά τους δεδομένα
διαπιστώνουν πως η χρήση των εργαλείων του Web 2.0 στην τάξη έχει ως αποτέλεσμα τη μάθηση
και όχι απλά τη διδασκαλία, ο μαθητής αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο «χτίζοντας» τη μάθησή του
και ο εκπαιδευτικός παύει να είναι αυθεντία και φωτοδότης και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη
δημιουργία κλίματος ενεργητικής μάθησης (σ.33).
Τα Web 2.0 εργαλεία που εισάγονται σταδιακά στην εκπαιδευτική διαδικασία αυξάνουν τα
επίπεδα επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, κοινωνικοποίησης και οδηγούν σε έναν νέο τρόπο
διδασκαλίας αλλά και μάθησης από την πλευρά των εκπαιδευομένων. Βέβαια για την σωστή
αξιοποίηση του Web 2.0 στην εκπαίδευση χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα ώστε να
υιοθετηθούν οι νέες τεχνολογίες, να μελετηθούν παιδαγωγικά οι αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας,
να γίνει αποδεκτή σε κεντρικό επίπεδο η χρήση τους και να εκπαιδευτεί το προσωπικό. Η
συνεργασία αν δεν δομηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει αναρχία δεδομένου ότι η εκπαίδευση
απαιτεί δόμηση και ευελιξία (Sullivan, & Longnecker, 2014, σ.64). Η δομή ορίζεται από τους
σκοπούς του μαθήματος, από τις οδηγίες που διανέμονται, τα θεσπιζόμενα χρονικά όρια και από
τον τρόπο αλληλεπίδρασης.
Η ευελιξία εξαρτάται από την επικοινωνία των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους και τις
επιλογές που έχουν να κάνουν οι τελευταίοι ως προς το σε ποια ομάδα, ποιο project, ποια μέθοδο
θα συμμετέχουν. Γεγονός πάντως είναι πως η παραδοσιακή επαφή δάσκαλου μαθητή δεν πρόκειται
να εκλείψει στο άμεσο μέλλον, παρά τα εντυπωσιακά επιτεύγματα και τις προσδοκίες που γεννούν
οι αναφορές των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Οι νέες τεχνολογίες δεν μπορούν να την
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αντικαταστήσουν αλλά να την συμπληρώσουν και να χρησιμοποιηθούν όπου οι κοινωνικές
συνθήκες το επιβάλλουν (Veira et al, 2014 σ.88). Η αξία της εισαγωγής της ψηφιακής
εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση δεν είναι τόσο η τεχνολογική γνώση της χρήσης του
υπολογιστή, όσο οι δυνατότητες που διεθνώς έχει διαπιστωθεί ότι η τεχνολογία παρέχει για την
μετάβαση του σχολείου από τα παραδοσιακά στα μεταβιομηχανικά μοντέλα εκπαίδευσης. Για να
αξιοποιηθούν οι δυνατότητες αυτές θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν υψηλού επιπέδου
παιδαγωγική/διδακτική γνώση και εμπειρία, σε συνδυασμό με την κατάλληλη τεχνολογική
επιμόρφωση. Επομένως, το σύστημα είναι απαραίτητο να υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών,
να μη θέτει εμπόδια με ελλείψεις και αντιφάσεις που ακυρώνουν κάθε μεταρρυθμιστική
προσπάθεια.
Το Web 2.0 λοιπόν αποτελεί το μέλλον στον τρόπο εργασίας και μάθησης μέσω των
ηλεκτρονικών υπολογιστών διότι συνθέτει ένα εύχρηστο, επεκτάσιμο, αλληλεπιδραστικό,
εξατομικευμένο και εύκολα προσβάσιμο περιβάλλον με απεριόριστες δυνατότητες. Η ηλεκτρονική
μάθηση ως άρρηκτα συνδεδεμένος κλάδος με το διαδίκτυο, δεν μπορεί να εξελιχθεί χωρίς την
ενσωμάτωση των νέων αυτών υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση του Web 2.0
στην ηλεκτρονική μάθηση, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την υλοποίηση μίας τόσο βασικής όσο
και δια βίου εξατομικευμένης εκπαίδευσης, με κέντρο τον άνθρωπο – εκπαιδευόμενο. Άλλωστε ο
Σημασιολογικός Ιστός (Web 3.0) βρίσκεται ήδη δίπλα μας.
Συνοψίζοντας, η πιθανή ανάπτυξη μελλοντικών εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης θα
πρέπει:








να στηρίζονται σε υπηρεσίες και όχι σε δυσκίνητες εφαρμογές
να προσφέρουν υψηλού επιπέδου δυνατότητες εξατομίκευσης στον χρήστη
να είναι απλές, αλλά και επεκτάσιμες
να λειτουργούν με επαναχρησιμοποιήσιμους εκπαιδευτικούς πόρους
να μπορούν να ενσωματώνουν εύκολα άλλες υπηρεσίες
να είναι συμβατές με τα διεθνή πρότυπα
να είναι συμβατές με όλες τις πλατφόρμες λογισμικού και όλες τις συσκευές

(http://www.uth.gr/tovima/60/10.pdf)
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Περίληψη
Στόχος της εργασίας ήταν να παρουσιάσει 3 διαδικτυακά εργαλεία - εφαρμογές και να
καταδείξει ότι μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον εκπαιδευτή ενηλίκων σε πολλαπλά
επίπεδα. Αφενός, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, να τον βοηθήσουν να αναζητήσει και να
χρησιμοποιήσει εναλλακτικούς τρόπους να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία, να
κινητοποιήσει τους εκπαιδευόμενους, αλλά και να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία
μεταξύ εκπαιδευόμενου-εκπαιδευτή-δομής εκπαίδευσης. Τα εργαλεία αυτά ήταν το Dropbox, το
Edmodo και το Moodle. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η επισκόπηση βιβλιογραφίας
πάνω στα εργαλεία, στους βοηθούς/οδηγούς τους και σε εργασίες χρηστών που τα έχουν
χρησιμοποιήσει. Συμπερασματικά, τα παραπάνω εργαλεία αποδεικνύονται να είναι υπερπολύτιμοι
βοηθοί των εκπαιδευτών ενηλίκων, καθώς με την χρήση τους έχουν τη δυνατότητα να
επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τους εκπαιδευόμενους τόσο για επίλυση αποριών όσο και για
διανομή εκπαιδευτικού υλικού τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα. Επιπλέον, κάνουν πιο

203

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

αποτελεσματική την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και κάνουν την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
υλικό προσιτή από οποιοδήποτε μέρος, οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης, μπορούν να κινητοποιήσουν
τους εκπαιδευόμενους και μπορούν να τους κάνουν συνδιαμορφωτές και πρωταγωνιστές της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η χρησιμότητα αυτής της εργασίας έγκειται στο ότι έρχεται να τονίσει
και να καταδείξει, ότι υπάρχουν εργαλεία τα οποία είναι προσβάσιμα από τον οποιονδήποτε
εκπαιδευτή ενηλίκων και με μηδενικό κόστος και μπορεί να τα αξιοποιήσει στον βαθμό που τον
εξυπηρετεί, προκειμένου να καταστήσει την εκπαιδευτική διαδικασία πολύ πιο αποτελεσματική.
Λέξεις κλειδιά: dropbpx, edmodo, moodle, εκπαίδευση ενηλίκων
1. Εισαγωγή
Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν γίνει
αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και επηρεάζουν και επιφέρουν αλλαγές σε
όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων του. Έτσι, και ο τομέας της εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε να
μείνει ανεπηρέαστος από αυτή την επίδραση. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε σημαντικές αλλαγές να
συμβαίνουν, με τις ΤΠΕ να βρίσκουν όλο και περισσότερες εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία
και να μεταμορφώνουν πάρα πολλά δομικά της χαρακτηριστικά και παράλληλα η παραδοσιακή
μάθηση/διδασκαλία να μεταλλάσσεται όλο και περισσότερο σε ηλεκτρονική μάθηση/διδασκαλία. Η
ευρεία χρήση καινοτομιών όπως το html, οι browsers, το διαδίκτυο, τα web 2.0 εργαλεία, κάνουν τις
τεχνολογίες αυτές ακόμα πιο φιλικές στον χρήστη (King, 2017).
Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) περιλαμβάνει όλες τις μορφές εκπαίδευσης/μάθησης που
χρησιμοποιούν τους πόρους του διαδικτύου και γενικότερα τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας.
Κατά την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας, η αίθουσα διδασκαλίας έχει περιορισμένο
μέγεθος, το περιεχόμενο του μαθήματος είναι προσβάσιμο από τους εκπαιδευόμενους όταν το
αποφασίσει ο εκπαιδευτής και πολλές φορές δεν υπάρχει δυνατότητα εξατομίκευσης της
διαδικασίας της μάθησης. Αντίθετα, κατά την ηλεκτρονική μορφή διδασκαλίας, η «αίθουσα» έχει
απεριόριστο μέγεθος και η διδασκαλία μπορεί να γίνει οπουδήποτε, οποιαδήποτε ώρα. Το
περιεχόμενο του μαθήματος είναι δυναμικό και προσαρμόσιμο και είναι διαθέσιμο όποτε το
ζητήσει ο εκπαιδευόμενος. Τέλος, υπάρχουν τεράστια περιθώρια εξατομίκευσης της μαθησιακής
διαδικασίας, καθώς η πορεία και η ταχύτητα της μάθησης καθορίζεται από τον εκαιδευόμενο.
Το e-learning μπορεί να διαχωριστεί σε δυο βασικές μορφές: την Σύγχρονη Ηλεκτρονική
Μάθηση και την Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση. Κατά την Σύγχρονη Μάθηση, όλοι οι
συμμετέχοντες είναι παρόντες ταυτόχρονα και μπορεί να έχει τις εξής μορφές: εικονικές αίθουσες,
τάξεις και διαλέξεις με την παρουσία εκπαιδευτών, τηλεδιασκέψεις, πρακτικά εργαστήρια, ομαδικά
ταξίδια, ηλεκτρονικές συναντήσεις, σεμινάρια και παρουσιάσεις στον Ιστό (Κυρτσίδης, 2011). Κατά
την Ασύγχρονη Μάθηση, οι συμμετέχοντες δεν είναι παρόντες ταυτόχρονα, αλλά τους δίνεται η
δυνατότητα να εργαστούν με το εκπαιδευτικό υλικό οπουδήποτε και οποτεδήποτε έχοντας παράλληλα
δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και με τον εκπαιδευτή.
Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένα πεδίο όπου η ηλεκτρονική μάθηση, έρχεται να βρει εύφορο
πεδίο εφαρμογής καθώς τα χαρακτηριστικά της συμβαδίζουν με τα χαρακτηριστικά των ενήλικων
εκπαιδευόμενων. Για παράδειγμα, η οργάνωση του υλικού του μαθήματος σε ένα χώρο όπου είναι
προσβάσιμος 24 ώρες το 24ωρο και από οπουδήποτε (δεδομένης της ύπαρξης σύνδεσης στο
διαδίκτυο), καθώς και η απομακρυσμένη δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους
υπόλοιπους σπουδαστές και το διδάσκοντα βοηθά πολύ τον ενήλικα να προσαρμόσει την
επιμόρφωσή του στους δικούς του ρυθμούς και να την εντάξει εξατομικευμένα στο καθημερινό του
πρόγραμμα. (Αργύρη, 2014).
Στην εργασία που ακολουθεί θα επικεντρωθούμε στον τρόπο που μπορούμε να
αξιοποιήσουμε ορισμένες δυνατότητες που μας δίνει η ηλεκτρονική μάθηση στην εκπαίδευση
ενηλίκων. Παρόλο που τα παραπάνω εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν το ίδιο αποτελεσματικά
τόσο στην τυπική όσο και στην μη τυπική εκπαίδευση, θα επικεντρωθούμε σε δομές της μη τυπικής
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εκπαίδευσης όπως είναι τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και τα Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης (ΚΔΒΜ). Θα μελετήσουμε 3 εργαλεία που παρέχονται μέσω του διαδικτύου, το
Dropbox, το Edmodo και το Moodle και τις εφαρμογές που μπορούν να έχουν στην εκπαιδευτική
διαδικασία της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Η τεράστια συνεισφορά των εργαλείων αυτών στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι ότι βοηθά τον
εκπαιδευόμενο να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζει κατά τη εκπαιδευτική
διαδικασία είτε αυτά είναι εξωτερικά (όπως η έλλειψη χρόνου και οι κοινωνικές – οικογενειακές
υποχρεώσεις) είτε αυτά είναι εσωτερικά, όπως είναι οι ψυχολογικοί παράγοντες (Κόκκος, 2005).
2. Κυρίως μέρος
2.1. Dropbox
Το Dropbox είναι μια εφαρμογή όπως αποκαλείται «αποθηκευτικού νέφους» (cloud). Είναι
μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει την αποθήκευση, τον συγχρονισμό και την κοινή χρήση
αρχείων μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Με άλλα λόγια, με το Dropbox μπορούμε να
συγχρονίσουμε ηλεκτρονικά αρχεία και φακέλους που βρίσκονται στον υπολογιστή μας, με αρχεία
και φακέλους που βρίσκονται στο διαδίκτυο ή σε άλλους υπολογιστές. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι αυτοί οι υπολογιστές να «τρέχουν» την ίδια εφαρμογή (Κακλαμάνος, 2014).
Στην πράξη αυτό μεταφράζεται στο γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση
στα αρχεία μας από κάθε υπολογιστή που έχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, κάθε αλλαγή που
κάνουμε στα αρχεία αυτά, που φιλοξενούνται στο Dropbox, η εφαρμογή θα τα συγχρονίσει σε
όλους τους υπολογιστές που εκτελούν την εφαρμογή, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε οποιαδήποτε
άλλη παρέμβαση.
Η εταιρία Dropbox, Inc., ιδρύθηκε το 2007 στο San Francisco από τους Drew Houston και
Arash Ferdowsi, φοιτητές του MIT. Η εφαρμογή κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του
2008, και σήμερα προσμετρά περίπου 200 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως ενώ υπολογίζεται ότι
ένα δισεκατομμύριο αρχεία αποθηκεύονται σε αυτό καθημερινά. Το Dropbox, στη δωρεάν έκδοση
του, προσφέρει 2Gb αποθηκευτικό χώρο. Αν κάποιος χρειάζεται επιπλέον χώρο, θα πρέπει να
πληρώσει το αντίστοιχο οικονομικό αντίτιμο.
2.1.1 Πρόσβαση στην εφαρμογή
Η εφαρμογή αυτή συνδυάζει δύο στοιχεία. Το δικτυακό μέρος (που βρίσκεται στο διαδίκτυο)
και την τοπική εφαρμογή συγχρονισμού αρχείων (που είναι εγκατεστημένη στον κάθε υπολογιστή
που «τρέχει» την εφαρμογή).
Για να αποκτήσει πρόσβαση ο χρήστης στην εφαρμογή, μεταβαίνει στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.dropbox.com και δημιουργεί ένα λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες. Αφού
εισάγει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν, ορίσει τους κωδικούς χρήστη, δημιουργεί τον
λογαριασμό, «κατεβάζει» στον υπολογιστή του το εκτελέσιμο αρχείο που θα του επιτρέψει να
εγκαταστήσει την τοπική εφαρμογή στον υπολογιστή του.
2.1.2 Λειτουργία
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ένας ειδικός φάκελος με το όνομα Dropbox
δημιουργείται στον υπολογιστή. Μέσα σε αυτόν το φάκελο ο χρήστης έχει όλες τις επιλογές
διαχείρισης και ταξινόμησης αρχείων και φακέλων που έχει συνηθίσει και στο λειτουργικό του
σύστημα (π.χ δημιουργία, τροποποίηση, αντιγραφή).
Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει κοινόχρηστο φάκελο είτε με τη βοήθεια της «τοπικής»
εφαρμογής (με «drag n’ drop» ή με «Αντιγραφή – Επικόλληση» από τον φάκελο του υπολογιστή
του στον φάκελο του Dropbox), είτε με τη βοήθεια της δικτυακής εφαρμογής (με «upload» από το
www.dropbox.com). «Οι κοινόχρηστοι φάκελοι επιτρέπουν σε μια ομάδα χρηστών να
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συνεργαστούν και να (συν)διαμορφώσουν μια ομάδα αρχείων. Κάθε προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή
που πραγματοποιείται είναι άμεσα προσβάσιμη απ’ όλα τα μέλη της ομάδας» (Κακλαμάνος, 2014) .
Ο δημόσιος φάκελος του Dropbox, επιτρέπει την απευθείας αντιγραφή και διαμοιρασμό ενός
συνδέσμου για ένα αρχείο ή φάκελο, ώστε όλοι οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στο αρχείο, ακόμα
κι αυτοί που δεν έχουν λογαριασμό στο Dropbox, στέλνοντας το αντίστοιχο link στους
αντίστοιχους λογαριασμούς e-mail, Facebook, κτλ. (Κακλαμάνος, 2014).
Αρχεία που για τον οποιοδήποτε λόγο χάνονται, μπορούν πολύ εύκολα να ανακτηθούν, αφού
κάθε φορά που αποθηκεύεται ένα αρχείο, σώζονται όχι μόνο οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει,
αλλά και οι προηγούμενες εκδόσεις του.
Για ταχύτερο διαμοιρασμό αρχείων σε πολλούς παραλήπτες υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής
των επαφών του χρήστη από τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτει ή τα
κοινωνικά δίκτυα στο Dropbox.
2.1.3 Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Μέσω των κοινόχρηστων φακέλων – αρχείων, κείμενα και εργασίες μπορούν να
διαμορφωθούν από ομάδες συνεργαζόμενων εκπαιδευόμενων, σημειώσεις μαθημάτων μπορούν να
αλλάζουν, να διορθώνονται ή να εμπλουτίζονται, και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να διανεμηθούν
από την αρχή. Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρακολουθεί όλες τις τροποποιήσεις του αρχείου, από
ποιον έγιναν και πότε έγιναν. Εξαιτίας αυτής της δυνατότητας, ο εκπαιδευτής μπορεί να ελέγξει σε
περιπτώσεις ομαδικών – συνεργατικών εργασιών, πόσοι και ποιοι εκπαιδευόμενοι δούλεψαν, ποια
η συνεισφορά καθενός, πότε μεταφόρτωσαν τα αρχεία, δεδομένα τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει
στην διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευομένων. Εκτός από τα οφέλη στην εκπαιδευτική
διαδικασία προάγονται, ενισχύονται και βελτιώνονται πολύ σημαντικές δεξιότητες για τους
εκπαιδευόμενους όπως της ομαδικότητας και της συνεργατικότητας.
Μέσω της εφαρμογής DropitToMe, μπορεί να δημιουργηθεί μια μοναδική δικτυακή
διεύθυνση (Url), να αποσταλεί αυτή ηλεκτρονικά στους εκπαιδευόμενους μαζί με τον κωδικό της
και να στείλουν εκεί τις εργασίες τους.
Αποτελεί μια ηλεκτρονική «βιβλιοθήκη» της δουλειάς του εκπαιδευτή, στην οποία μπορεί να
ανατρέξει οποιαδήποτε στιγμή, από οποιοδήποτε μέρος, μέσω οποιασδήποτε συσκευής (που έχει
πρόσβαση στο internet).
Μπορεί να διαμοιράσει εκπαιδευτικό υλικό οποιασδήποτε ηλεκτρονικής μορφής στους
εκπαιδευόμενους και γενικά στους συνεργάτες του. Με άλλα λόγια, μπορεί να δώσει πρόσβαση σε
όποιον θέλει, σε όποιο βαθμό θέλει και με τον τρόπο που θέλει.
Αποτελεί κρίκο συνεργασίας και σημείο αναφοράς μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευτών,
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, εκπαιδευομένων και εκπαιδευομένων.
Αποτελεί μια δικλείδα ασφαλείας πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό σε περίπτωση
εσκεμμένης απώλειάς του από τους εκπαιδευόμενους.
Είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος διαμοιρασμού εκπαιδευτικού υλικού μεγάλου
όγκου δεδομένων που δεν μπορεί να αποσταλεί με άλλο τρόπο λόγω περιορισμών στο μέγεθος.
Είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος συγκέντρωσης των εργασιών των εκπαιδευομένων
τόσο από άποψη τήρησης χρονοδιαγραμμάτων, όσο από άποψη επόπτευσης της διαδικασίας και
αξιολόγησης.
2.2. Edmodo
To EdModo είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που απευθύνεται σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.
Έχει σαν στόχο να αποτελέσει έναν ασφαλή διαδικτυακό χώρο μέσα από τον οποίο τα μέλη της
εκάστοτε εκπαιδευτικής δομής θα μπορούν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν
ιδέες και απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, αυτό γίνεται μέσα από ενέργειες όπως η
«σύνδεση, η συνεργασία, ο διαμοιρασμός αρχείων, η υποβολή, η λήψη, η αξιολόγηση εργασιών, οι
ανακοινώσεις, η πρόσβαση στους βαθμούς των αξιολογήσεων», (Αργύρη, 2014).
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To EdModo είναι ένα είδος Facebook, εξειδικευμένο όμως και προσανατολισμένο στην
εκπαίδευση. Το περιβάλλον του προγράμματος μοιάζει αρκετά με αυτό του Facebook.
Η δημιουργία της εφαρμογής στηρίζεται στην ιδέα της ανεστραμμένης τάξης. Με βάση αυτή
την ιδέα, οι εκπαιδευόμενοι μελετούν από το σπίτι τους το νέο υλικό με τους δικούς τους ρυθμούς
και στη συνέχεια ο χρόνος στην αίθουσα διδασκαλίας αφιερώνεται για την επίλυση προβλημάτων
και την εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε (Βασιλάκης, 2014).
To EdModo δημιουργήθηκε στα τέλη του 2008 από τους Nic Borg και Jeff O'Hara και
σήμερα αξιοποιείται από πάνω από 5.000.000 χρήστες.
2.2.1 Πρόσβαση στην εφαρμογή
Το Edmodo είναι μία υπηρεσία ελεύθερα διαθέσιμη στο διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να
καταβληθεί κάποιο οικονομικό αντίτιμο και δεν απαιτεί εγκατάσταση κάποιας τοπικής εφαρμογής
στον υπολογιστή του χρήστη. Μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτή από οποιοδήποτε
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή φορητή συσκευή που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Για να αποκτήσουμε πρόσβαση στην εφαρμογή, πρέπει να επισκεφτούμε την ηλεκτρονική
διεύθυνση www.edmodo.com και φτιάχνουμε ένα λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες και
ορίζοντας τους κωδικούς χρήστη και τα στοιχεία που θα μας ζητηθούν. Στην υπηρεσία μπορεί
κάποιος να γίνει μέλος είτε ως εκπαιδευτής, είτε ως εκπαιδευόμενος («μαθητής»), είτε ως γονέας,
αλλά και με τις τρεις ιδιότητες, με διαφορετικό όμως κωδικό (Αργύρη, 2014).
2.2.2 Λειτουργία
Για να αξιοποιήσει ο χρήστης τις δυνατότητες του Edmodo ως εκπαιδευτής, είναι απαραίτητο
να δημιουργήσει μία ομάδα, στην οποία ανατίθεται ένας μοναδικός κωδικός. Για να γίνει κάποιος
μέλος της ομάδας θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό αυτόν. Η ομάδα είναι το βασικό «όχημα»
λειτουργίας, η οποία ουσιαστικά είναι ένα μάθημα στο οποίο προσθέτουμε το υλικό διδασκαλίας. Ο
δημιουργός μίας ομάδας μπορεί να διαχειριστεί τα μέλη είτε ομαδικά είτε το καθένα ξεχωριστά, να
διαγράψει την ομάδα, ακόμα και να κλειδώσει τον κωδικό της ομάδας, ώστε να μην είναι δυνατή η
εγγραφή νέων μελών.
Νέα μέλη στην ομάδα μπορούν να ενταχθούν με δυο τρόπους. Είτε με αποστολή μέσω e-mail
μιας ηλεκτρονικής πρόσκλησης στις διευθύνσεις των εκπαιδευόμενων, είτε διαμοιράζοντας τον
μοναδικό κωδικό της ομάδας και καλώντας τους να εισέλθουν στην εφαρμογή και να συνδεθούν
στην ομάδα χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό.
Κάθε χρήστης μπορεί να στείλει μηνύματα σε μία ολόκληρη ομάδα ή σε κάποιον
συγκεκριμένο χρήστη, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του μηνύματος, πράγμα το οποίο
προσδίδει μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης.
Μέσα από την εφαρμογή, μπορούν να γίνουν αναρτήσεις 5 διαφορετικών τύπων: Σημείωση,
Ειδοποίηση, Εργασία, Κουΐζ, Ψηφοφορία.
Μια πολύ σημαντική λειτουργία είναι η «Βιβλιοθήκη», μέσα από την οποία ο εκπαιδευτής
μπορεί να αναρτήσει αρχεία, μεγέθους έως 100MB, και να επιλέξει ο ίδιος σε ποιους άλλους
χρήστες ή ομάδες θα είναι προσβάσιμα (Βασιλάκης, 2014).
2.2.3 Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Η «Ψηφοφορία» επιτρέπει στον εκπαιδευτή να διεξάγει ψηφοφορίες, έτσι ώστε «να
καταγράφει τη γνώμη των μελών της ομάδας πάνω σε κάποιο θέμα ή να ελέγχει τις πρότερες
γνώσεις των εκπαιδευόμενων πριν ξεκινήσει το μάθημα» (Βασιλάκης, 2014). Έτσι, μπορεί να κάνει
διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων αλλά και να βοηθηθεί στο σχεδιασμό
των επόμενων μαθημάτων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των
εκπαιδευόμενων.
Με τα «Κουΐζ», έχει τη δυνατότητα να φτιάξει τεστ και να τα χρησιμοποιήσει είτε στο τέλος
ενός μαθήματος για να αξιολογήσει την κατανόηση του, είτε σαν κανονικά διαγωνίσματα,
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(Βασιλάκης, 2014), τα οποία μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές και να βαθμολογούνται
αυτόματα. Οι τύποι ερωτήσεων που μπορεί να υπάρχουν στο Κουΐζ είναι: πολλαπλής επιλογής,
σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης, συμπλήρωσης κενού και matching.
Όταν ο εκπαιδευτής έχει αναλάβει αρκετά τμήματα ταυτόχρονα και με διαφορετικά
εκπαιδευτικά αντικείμενα, μπορεί να δημιουργήσει ομάδες για κάθε ένα από τα μαθήματα και να
διαχειρίζεται ξεχωριστά την εξέλιξη των δραστηριοτήτων τους. Μ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει
πιο αποτελεσματικός.
Ο εκπαιδευτής έχει την ευελιξία όταν θέλει να στείλει ένα μήνυμα/ανακοίνωση και να επιλύει
απορίες τόσο ατομικά όσο και σε ολόκληρο το τμήμα, καθώς και να «πυροδοτεί» συζητήσεις
μεταξύ των μελών. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε πραγματικό χρόνο και σε μη πραγματικό χρόνο.
Επίσης, να μοιραστεί με τα υπόλοιπα μέλη ή επισυνάψει κάποιο σύνδεσμο ή αρχεία, στον οποίο
έπειτα υπάρχει δυνατότητα απάντησης από τα υπόλοιπα μέλη. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι
μπορεί να προσδιορίσει τον χρόνο που θα γίνει η ανάρτηση της σημείωσης, σε περίπτωση που δεν
θέλει να γίνει άμεσα
Μπορεί να καταγράφει καθημερινά την διδαχθείσα ύλη καθώς και τον προγραμματισμό της
μελλοντικής ύλης ούτως ώστε να διευκολύνεται οργανωτικά.
Με την «Εργασία», μπορεί να αναθέτει εργασίες στους εκπαιδευόμενους, τις οποίες θα
επιστρέφουν ολοκληρωμένες, θέτοντας και καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, πέρα από το οποίο η
εφαρμογή δεν δέχεται τις εργασίες. Όταν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση, ο εκπαιδευόμενος
ενημερώνεται και για τη βαθμολογία και για τα σχόλια (Βασιλάκης, 2014). Έτσι, ο εκπαιδευτής
μπορεί να αναθέτει εργασίες, οι εκπαιδευόμενοι να τις υποβάλουν ηλεκτρονικά, να τις βαθμολογεί
και να τους στέλνει πίσω την ανατροφοδότηση.
Όταν ο εκπαιδευτής θέλει να υπενθυμίσει κάποια συμβάντα στους εκπαιδευόμενους έχει τη
δυνατότητα να τους στείλει «ειδοποίηση», η οποία είναι σύντομα μηνύματα με μέγιστο μήκος 140
χαρακτήρες.
Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό ανά πάσα στιγμή και με
οποιαδήποτε συσκευή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
2.3 Moodle
Το Moodle είναι η πιο γνωστή και διαδεδομένη πλατφόρμα που υποστηρίζει την διαχείριση
ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Μέσα από ένα τέτοιο σύστημα
πραγματοποιείται η διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού,
παρακολουθούνται οι ενέργειες των χρηστών για όσο χρόνο αφιερώνουν μέσα στο σύστημα και
πραγματοποιείται η διαχείριση της ομάδας των εκπαιδευόμενων.
Η πλατφόρμα αυτή εμφανίστηκε τη δεκαετία του ’90 από τον Martin Dugiamas και το όνομά της
προέρχεται από τις λέξεις Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Σήμερα το
χρησιμοποιείται σε πάνω από 171 χώρες και είναι διαθέσιμο σε πάνω από 75 διαφορετικές γλώσσες.
Η υποδομή που παρέχει η πλατφόρμα Μoodle χρησιμοποιείται είτε για να παρέχει υπηρεσίες
εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην κλασική μορφή
εκπαίδευσης και μπορεί να αξιοποιηθεί από όλες τις εκπαιδευτικές δομές, ανεξάρτητα από την
βαθμίδα που βρίσκονται.
Είναι ένα σύστημα ανοιχτού κώδικα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί ο οποιοσδήποτε να
πάρει τον κώδικα από το Διαδίκτυο, να τον χρησιμοποιήσει ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς,
καθώς και να κάνει επεμβάσεις, διορθώσεις και προσθήκες πάνω του. Με άλλα λόγια ο χρήστης
μπορεί να λάβει την πλατφόρμα δωρεάν, να την αξιοποιήσει όπως εκείνος θέλει και να την «κόψει»
και να την «ράψει» ακριβώς στα μέτρα του προκειμένου να καλύψει τις δικές του συγκεκριμένες
εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ο σχεδιασμός του Μoodle βασίζεται πάνω στη θεωρία της «κοινωνικής εποικοδομητικής
μάθησης». Σύμφωνα με αυτή την θεώρηση, οι άνθρωποι αποκτούν νέες νοητικές δομές όταν
αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Αυτή η διαδικασία γίνεται πιο αποτελεσματική όταν
προσπαθούν να μεταφέρουν αυτές τις δομές σε άλλα άτομα. Η γνώση αυτή αφομοιώνεται ακόμα
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καλύτερα όταν μοιράζεται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μέσω κοινόχρηστων μορφών
πληροφορίας (Σολομωνίδου, 2006).
Σε όλο τον κόσμο έχει αναπτυχθεί μια παγκόσμια κοινότητα χρηστών η οποία διορθώνει τον
κώδικα που χρησιμοποιείται και κατασκευάζει νέο. Έτσι, το Μoodle αποτελεί μια λύση πλούσια σε
δυνατότητες και χαρακτηριστικά, και συμβατό με την πλειοψηφία των σύγχρονων εκπαιδευτικών
εφαρμογών.
2.3.1 Πρόσβαση στην εφαρμογή
Για να εγκατασταθεί και να «τρέξει» το Moodle είναι μια αρκετά χρονοβόρα και πολύπλοκη
διαδικασία και απαιτεί αρκετές τεχνικές γνώσεις.
Η ανάλυση της διαδικασίας ξεφεύγει από τους στόχους και τα όρια αυτής της εργασίας. Αυτό
που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι ο εκάστοτε εκπαιδευτικός οργανισμός «στήνει» το δικό του
moodle και έπειτα καλεί εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους να εγγραφούν και να γίνουν μέλη.
Ένας νέος χρήστης θα μπορούσε να εγγραφεί είτε σαν Διαχειριστής Συστήματος
(administrator), είτε σαν δημιουργός μαθήματος (course creator), ή σαν εκπαιδευτής μαθήματος
(teacher) ή εκπαιδευτής χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας (non-editing teacher) ή τέλος σαν χρήστηςμαθητής (Πετράκη, 2014).
Ο συνήθης τρόπος είναι να εισέλθει ο χρήστης στον αντίστοιχο ιστότοπο του οργανισμού, να
δηλώσει κωδικούς και όποια άλλα στοιχεία του ζητηθούν και έπειτα να κάνει επιβεβαίωση της
εγγραφής του μέσω e-mail.
2.3.2 Λειτουργία
Η βασική δομή γύρω από την οποία οργανώνεται το Moodle είναι τα μαθήματα. Πολλά
μαθήματα μαζί συγκροτούν ένα Κύκλο Μαθημάτων. Κάτω από τα Μαθήματα, οργανωτικά,
υπάρχουν οι Ενότητες/Θέματα Κύκλου Μαθημάτων, οι οποίες αποτελούνται από Δραστηριότητες
(Activities) και Πόρους (Resources).
2.3.3 Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
Το Moodle μπορεί να προσφέρει ένα πολύ ευρύ φάσμα λειτουργιών και για τους εκπαιδευτές
αλλά και για τους εκπαιδευόμενους. Τέτοιες είναι: τα απουσιολόγια, οι απορίες, οι ασκήσεις, τα βιβλία,
οι διάλογοι, οι εργασίες, τα εργαστήρια, οι έρευνες, τα Κουίζ, τα λεξικά, τα μαθήματα, οι ομάδες
συζητήσεων, οι συνομιλίες πραγματικού χρόνου, οι διάφορες δραστηριότητες, το ημερολόγιο, η
διαχείριση του λογαριασμού, τα προσωπικά μηνύματα, οι συνδεδεμένοι χρήστες και τα τελευταία νέα.
Λόγω του μεγάλου εύρους των διαθέσιμων λειτουργιών, θα σταθούμε στις σημαντικότερες
εκπαιδευτικές εφαρμογές τις οποίες αυτές οι λειτουργίες έχουν.
Τα Απουσιολόγια βοηθούν στην οργάνωση και στην αξιοπιστία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Ο εκπαιδευόμενος ανά πάσα στιγμή έχει εικόνα για τις παρουσίες/απουσίες του που
κατεγράφησαν με βάση τη συμμετοχή του σε ένα διαδικτυακό μάθημα ή την δραστηριότητα του
στο μάθημα. Η καταχώρηση μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον εκπαιδευτή είτε αυτόματα με
βάση τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου σε κάποια δραστηριότητα μέσω των αρχείων καταγραφής
του συστήματος (Πετράκη, 2014).
Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο μέσα από το σύστημα. Μπορεί μόνο να το
δει, χωρίς να μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο.
Τα Εργαστήρια, επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να αξιολογούν μεταξύ τους τις δικές τους
εργασίες ή και υποδείγματα εργασιών που τους έχουν παραδοθεί από τον εκπαιδευτή.
Τα Λεξικά δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργηθούν κατάλογοι ορισμών. Στον εμπλουτισμό
αυτών των καταλόγων μπορεί να συμμετέχει και ο εκπαιδευόμενος καταχωρώντας εγγραφές οι
οποίες υπόκεινται στην τελική έγκριση του εκπαιδευτή (Πετράκη, 2014).
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Οι ομάδες συζητήσεων επιτρέπουν και διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των μελών του
μαθήματος και τα μηνύματα μπορούν να εμφανιστούν με διάφορες μορφές καθώς και να
στέλνονται αντίγραφά τους στα e-mail.
Μέσω των Ασκήσεων, ο εκπαιδευτής μπορεί να αναθέτει ασκήσεις και μπορεί να ζητήσει
από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο να υποβάλλει και αξιολόγηση της άσκησής του ταυτόχρονα με την
ίδια την άσκηση. Έπειτα ο εκπαιδευτής αξιολογεί και παρέχει την απαραίτητη ανατροφοδότηση
(Πετράκη, 2014). Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η αυτοαξιολόγηση καθώς και σημεία της
προσωπικότητας του εκπαιδευόμενου.
Ο εκπαιδευτής μπορεί να εισάγει την διδακτέα ύλη, να δημιουργήσει ολοκληρωμένα
μαθήματα και να προσθέσει πηγές σχετικές με το μάθημα: κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο,
φωτογραφίες, ιστοσελίδες, παρέχοντας στο μαθητή δυνατότητα αλληλεπίδρασης με την ύλη και
αυτοδιαχείρισης της μάθησης. (Ευθυμιάδου, Σανσονίου, 2015).
3. Συμπεράσματα
Η χρήση των εργαλείων που προαναφέρθηκαν απαιτούν από τον εκπαιδευτή να αφιερώσει
πολύ χρόνο, προσπάθεια με έμφαση στην λεπτομέρεια, στην ακρίβεια και στη συνέπεια, ώστε να
αξιοποιήσει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες που του δίνουν.
Όλη αυτή η προσπάθεια αξίζει γιατί αυτά τα εργαλεία μπορούν να τον βοηθήσουν να γίνει πολύ
πιο αποτελεσματικός στο έργο του. Επίσης, θα έχει την ευκαιρία να δώσει στους εκπαιδευόμενους τη
δυνατότητα να βελτιώσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες, και κομμάτια της προσωπικότητάς τους και
του χαρακτήρα τους, πράγμα που με τα παραδοσιακά μέσα θα ήταν πιο δύσκολο.
Με αυτά τα εργαλεία, οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται πιο ενεργά και συναισθηματικά και
ψυχολογικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και μπορούν να γίνουν συνδιαμορφωτές της. Επίσης
μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη ενεργοποίησή τους και εμφύσηση κινήτρων λόγω του μεγάλου
εύρους τρόπων μετάδοσης των ανάλογων ερεθισμάτων.
Επίσης, οι εφαρμογές αυτές μπορούν να συμβάλλουν στη διευθέτηση πολλών ζητημάτων που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ
εκπαιδευτή- εκπαιδευόμενου- εκπαιδευτικής δομής, αλλά και την διανομή του εκπαιδευτικού
υλικού οποιασδήποτε μορφής.
Αξίζει να τονιστεί ότι τα εργαλεία αυτά δεν αποτελούν πανάκεια για όλα τα ζητήματα –
προβλήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η άκριτη και αλόγιστη χρήση τους μπορεί να
δημιουργήσει πολλά προβλήματα, όπως η αίσθηση εξάρτησης από την ηλεκτρονική συσκευή και
το διαδίκτυο και η συμβολή σε κοινωνική απομόνωση του εκπαιδευόμενου.
Γι’ αυτό είναι καλό να χρησιμοποιούνται στον βαθμό και μέχρι το σημείο που διευκολύνουν,
εξυπηρετούν και υποβοηθούν να λειτουργήσει αποτελεσματικά το τρίπτυχο εκπαιδευτήςεκπαιδευόμενος- εκπαιδευτική δομή. Τα εργαλεία βρίσκονται στο διαδίκτυο διαθέσιμα να τα
αξιοποιήσουμε. Το τι θα κάνουμε με αυτά είναι στο δικό μας χέρι.
Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση
Αργύρη, Β., (2014). Η χρήση του Edmodo στα Ελληνικά σχολεία, Ανακτήθηκε στις 1-1-2018 από
http://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-f70f25da.pdf
Βασιλάκης, Β., (2014). «Μια τάξη στο διαδίκτυο»: Η πλατφόρμα EdModo, Ανακτήθηκε στις 1-12018 από http://www.openbook.gr/mia-taxi-sto-diadiktyo-i-platforma-edmodo/
Ευθυμιάδου, Ε. και Σανσονίου, Β. (2015). Η πλατφόρμα συνεργατικής μάθησης Moodle στη
διδασκαλία/εκμάθηση ξένων γλωσσών: ποιες παιδαγωγικές εφαρμογές θα μπορούσαν να
εξασφαλίσουν την ψυχολογική εμπλοκή της ομάδας-τάξης; Ανακτήθηκε στις 3-1-2018 από
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/viewFile/46/%0937
Κακλαμάνος, Ν., (2014). Οδηγός Χρήσης Dropbox. Οδηγός για εκπαιδευτικούς. Ανακτήθηκε στις
30-12-2017 από https://www.slideshare.net/nrigas/dropbox-86902008
210

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Κόκκος, Α. (2005), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κυρτσίδης, Θ., (2011). Διαδικτυακά συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης: Η περίπτωση της
πλατφόρμας Moodle για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, Ανακτήθηκε στις 4-1-2018
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14488/7/KyrtsidisThomasMsc2011.pdf
Πετράκη, Δ., (2014). Η πλατφόρμα Moodle και η εφαρμογή της στην εκπαίδευση, Ανακτήθηκε στις
2-1-2018 από https://apothetirio.teiep.gr
Σολομωνίδου, Χ. (2006). Νέες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Εποικοδομητισμός και
σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.
Ξενόγλωσση
Wang, V., (2014). Handbook of research on education and technology in a changing society,
Ανακτήθηκε στις 17-6-2018 από
https://books.google.gr/books?id=GJt_BAAAQBAJ&pg=PR125&lpg=PR125&dq=adult+ed
ucation+dropbox&source=bl&ots=pNK2pS031c&sig=990hJdIXBZC3Sm1UUje5jaoi2tw&
hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiywMCctNrbAhWqHpoKHVQ2A184ChDoAQg4MAM#v=o
nepage&q=adult%20education%20dropbox&f=false
King, K., (2017). Technology and innovation in adult learning, Jossey-Bass, San Fransisco
Ιστοσελίδα εργαλείου Dropbox: https://www.dropbox.com/help
Ιστοσελίδα εργαλείου Edmodo: https://support.edmodo.com/hc/en-us

ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
Μελισσουργάκης Ιωάννης
ioannismelissourgakis@gmail.com
Υποψήφιος διδάκτορας
Σφακιανάκη Βασιλική
vasilikisfak@gmail.com
Ειδική Παιδαγωγός

Περίληψη
Σήμερα οι νέοι αποτελούν τη γενιά της ψηφιακής εποχής. Η κοινωνία υπόκειται σε ραγδαίες
αλλαγές σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο ως απόρροια της ανάπτυξης της
τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, το σχολείο όντας μια μικρογραφία της κοινωνίας δε θα μπορούσε να
μείνει ανεπηρέαστο. Θα λέγαμε καλύτερα πως το σχολείο επιβάλλεται να εντάξει- προσαρμόσει
όλους τους μαθητές στις εξελίξεις, προετοιμάζοντας τους σχετικά με τη χρήση των νέων
τεχνολογιών προς όφελός τους.
Παρακάτω θα αναφερθούμε στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και στα αποτελέσματα
χρήσης των νέων τεχνολογιών με σκοπό την αποτελεσματική μάθηση.
Καταρχήν, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να οριοθετηθεί και να δοθεί ένας αυστηρός ορισμός για
την ειδική αγωγή λόγω του πλήθους των θεωρητικών απόψεων και των μορφών αναπηρίας.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Ν.2817/2000 της Ελλάδας, «Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής, εξαιτίας
σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων».
Μια από τις πολυπληθέστερες ομάδες στον φάσμα της ειδικής αγωγής αποτελεί η ΔΕΠΥ
(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder–ADHD). Πιο συγκεκριμένα, η Διαταραχή Ελλειμματικής
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Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ADHD) είναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές
διαταραχές της παιδικής κι εφηβικής ηλικίας. Τα συμπτώματα της ελλειμματικής προσοχής καθώς
επίσης και της υπερκινητικότητας καθιστούν δύσκολη την ομαλή γνωστική ανάπτυξη των παιδιών
αυτών. Ως εκ τούτου, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην απόκτηση της γνώσης. Οι
νέες τεχνολογίες προσφέρουν απελευθερωτικές δυνατότητες στα παιδιά με ΔΕΠΥ ώστε να
αναπτύξουν στο έπακρο τις δυνατότητες- ικανότητές τους.
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών
(ΔΕΠΥ), ενώ συγχρόνως γίνεται προσπάθεια διερεύνησης και σύγκρισης των μαθησιακών
αποτελεσμάτων έπειτα από χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού που βασίζεται στις αρχές
προσαρμοστικής μάθησης (adaptive learning). Το συγκεκριμένο λογισμικό αναπτύχθηκε από εμάς
και ο κεντρικός άξονας του είναι η προσαρμοστική μάθηση , καθώς θεωρούμε ότι η υποστήριξη
των μαθητών , και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες , κατά την διάρκεια της μαθησιακής
διαδικασίας, πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις τους. Έτσι, η
συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί ένα ιδιαίτερο κίνητρο για εμάς
Λέξεις κλειδιά: ΔΕΠΥ, εκπαιδευτικό λογισμικό, προσαρμοστική μάθηση
Εισαγωγή
Ορισμός Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) - διεθνώς Attention
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) - είναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές
της παιδικής ηλικίας, η οποία συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή. Μια πρώτη προσέγγιση της
διαταραχής πραγματοποιήθηκε από τον Βρετανό παιδίατρο George Still ο οποίος περιέγραψε μια
ομάδα παιδιών με χαρακτηριστικά όπως παρορμητικότητα, έλλειμμα προσοχής υπερκινητικότητα
κι επιθετικότητα. Την ίδια περίοδο στις ΗΠΑ μια επιδημία εγκεφαλίτιδας προκάλεσε το ενδιαφέρον
των γιατρών καθώς οι ασθενείς παρουσίαζαν παρόμοια συμπτώματα με εκείνα των παιδιών που
είχε εξετάσει ο Βρετανός παιδίατρος. Παρόμοια κλινική εικόνα παρουσίαζαν παιδιά με εγκεφαλική
βλάβη, τραυματική γέννηση ή είχαν εκτεθεί σε τοξίνες. Παρουσιάζεται στο 5-7% του μαθητικού
πληθυσμού και συγκεκριμένα 3:1 υπέρ των αγοριών. Αρκετοί επιστήμονες, ωστόσο, πιστεύουν ότι
η συχνότητα εμφάνισης είναι περίπου η ίδια και στα δυο φύλα, με τη διαφορά ότι τα κορίτσια
συχνά δεν είναι υπερκινητικά και διαχειρίζονται καλύτερα τη διαταραχή τους (Παπάνης,2009)
Τα ακριβή αίτια της ΔΕΠΥ δεν είναι γνωστά όμως οι περισσότεροι επιστήμονες συγκλίνουν
στα εξής:




Η ΔΕΠΥ είναι ως ένα βαθμό κληρονομική. Το 76% των παιδιών με ΔΕΠΥ έχουν συνήθως
ένα συγγενή με αυτήν τη διαταραχή.
Ο εγκέφαλος των παιδιών με ΔΕΠΥ παρουσιάζει διαφορές στη δομή και τη λειτουργία
ορισμένων περιοχών.
Επιπλέον, η πρόωρη γέννηση, το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ και το υπερβολικό στρες κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ο εγκεφαλικός τραυματισμός ή η έκθεση σε τοξικές ουσίες
μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ΔΕΠΥ.

Είναι μύθος ότι η ελλιπής γονική φροντίδα προκαλεί τη ΔΕΠΥ, όμως πληθώρα
οικογενειακών χαρακτηριστικών, π.χ. ασταθής δομή και δυσλειτουργία στην οικογένεια ή έλλειψη
γονικού ελέγχου, μπορεί να συμβάλλουν στην επιδείνωση της ΔΕΠΥ και στην εμφάνιση επιπλοκών
στη συναισθηματική κατάσταση ή συμπεριφορά.
Αναφορά στα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ
Τα κύρια συμπτώματα της διαταραχής, όπως ορίζονται από το DSM-IV, είναι η διάσπαση της
προσοχής, η παρορμητικότητα και η υπερκινητικότητα.
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Με βάση τα συμπτώματα που επικρατούν στα παιδιά σχολικής ηλικίας διακρίνουμε τρεις
τύπους ΔΕΠΥ:




ΔΕΠΥ- τύπος ελλειμματικής προσοχής
ΔΕΠΥ- τύπος Παρορμητικότητας/Υπερκινητικότητας
ΔΕΠΥ- Συνδυασμένος Τύπος

Η διάγνωση ενός παιδιού με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας μπορεί
να γίνει στην ηλικία των 7 χρόνων εφόσον παρουσιάζει τα συναφή συμπτώματα για τουλάχιστον 6
μήνες κι εφόσον τα εν λόγω συμπτώματα είναι παρόντα σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά
περιβάλλοντα ( σπίτι, σχολείο).
Στους ενήλικες, τα πυρηνικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ, απροσεξία, υπερκινητικότητα και
παρορμητικότητα, συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά εκφράζονται διαφορετικά. Παράλληλα, η κλινική
εικόνα περιπλέκεται λόγω της συχνής συνύπαρξης με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές.
Προσαρμοστική μάθηση
Για να δώσουμε ένα σαφέστατο ορισμό στην προσαρμοστική μάθηση θα προσπαθήσουμε να
ερμηνεύσουμε αρχικά τον όρο μάθηση. Ο Δημητριάδης (2015) ορίζει την μάθηση ως μια
πολυσύνθετη κεντρική λειτουργία του νοήμονος όντος σημαντική για την επιβίωση. Μπορεί να
περιγραφεί ως μια νευροψυχολογική διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνεται μια σχετικά σταθερή
αλλαγή στη συμπεριφορά του όντος, η οποία έχει ως βάση αντίστοιχες αλλαγές στο νευρικό
σύστημα και και προκύπτει ως αποτέλεσμα συσσώρευσης εμπειρίας, δηλαδή επανάληψης και
νοητικής επεξεργασίας βιωμάτων.
Γενικότερα, η έννοια της μάθησης ορίζεται ως μια διεργασία ή ενέργεια, μέσω της οποίας
προσλαμβάνεται πληροφορία ή αποκτάται μια ικανότητα, δεξιότητα, έτσι ώστε να μεταβάλλει τις
γνώσεις ή και τη συμπεριφορά (Morris et al., 2006).Η μάθηση έχει τόσο προσωπικό και όσο
ατομικό χαρακτήρα. Κάθε άτομο μαθαίνει με το δικό του μοναδικό τρόπο, καθώς ο ρυθμός
διεργασίας που προσλαμβάνεται και επεξεργάζεται η πληροφορία διαφέρει σε κάθε μαθητή.
Επομένως, προκύπτει η ανάγκη διαφοροποίησης της διδασκαλίας και η προσαρμογή της, στις
ανάγκες του κάθε μαθητή. Σύμφωνα με τον Chieu (2005) η προσαρμοστικότητα είναι η ικανότητα
ενός
συστήματος
μάθησης
να
παρέχει
σε
κάθε
μαθητή τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης, ώστε να διευκολύνει την δική του διαδικασία για την
κατασκευή και μετατροπή της γνώσης. Η προσαρμοστική μάθηση είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος
που χρησιμοποιεί τους υπολογιστές ως διαδραστικές διδακτικές συσκευές για να βοηθήσει τους
μαθητές στη διαδικασία εκμάθησης τους(Francois, 2011). Αναμφίβολα, είναι μια μέθοδος που
αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών και ως εκ τούτου την συμμετοχή τους στη διαδικασία
μάθησης.
Ακόμα, ο σχεδιασμός μιας εξατομικευμένης διδασκαλίας και η προσαρμογή της στις ανάγκες
του κάθε μαθητή είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι.
Είναι αλήθεια ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός επομένως, ο σχεδιασμός της διδασκαλίας πρέπει
να λαμβάνει υπόψη την παραπάνω παραδοχή. Στην παρούσα εργασία , αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό
λογισμικό με σκοπό την διδασκαλία της ενότητας των παρελθοντικών χρόνων και βασίζεται στις
αρχές της προσαρμοστικής μάθησης.
ΔΕΠΥ και νέες τεχνολογίες
Η τεχνολογία έχει εισχωρήσει στην καθημερινή ζωή και είναι γνωστό ότι οι νέοι χειρίζονται
με εξαιρετική ευχέρεια τις ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι σαφές πλέον ότι ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής και γενικότερα τα προϊόντα τεχνολογίας εξυπηρετούν- υποβοηθούν την εκπαιδευτική
διαδικασία. Συγχρόνως η χρήση τους συμβάλλει στην τροποποίηση του διδακτικού περιβάλλοντος,
γεγονός που προτείνεται ιδιαίτερα στους μαθητές με ΔΕΠΥ.
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Η διδακτική διαδικασία με τη χρήση νέων τεχνολογιών πραγματεύεται τη μεταφορά της
αίθουσας διδασκαλίας σε εικονικό ηλεκτρονικό περιβάλλον. Πληθώρα ερευνών έχει αποδείξει ότι η
συγκεκριμένη μορφή μάθησης είναι πολύ αποτελεσματική με θεαματικά αποτελέσματα κατά την
εφαρμογή της στη σχολική αίθουσα διδασκαλίας.(Στασινός, 2013).
Η συμμετοχική διδασκαλία με τη χρήση νέων τεχνολογιών βασίζεται στις θεωρητικές
προσεγγίσεις της εποικοδομητικής κριτικής και στη συνεργατική εκπαίδευση (Vygotsky, 2000).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι έρευνες σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών με ΔΕΠΥ. Η χρήση λογισμικών που προσαρμόζονται στις
ανάγκες των μαθητών βοηθούν τα παιδιά ώστε να επικεντρωθούν περισσότερο στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Επιπροσθέτως, ο εκπαιδευτικός μπορεί με τη χρήση λογισμικών να κατανοήσει
καλύτερα τις ανάγκες του μαθητή με ΔΕΠΥ και να προσαρμόσει τις παρεμβάσεις που θα κάνει
(Ohan et al,2008). Σε αντίστοιχες έρευνες καταδεικνύεται το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες
βελτίωσαν τις επιδόσεις των μαθητών με ΔΕΠΥ, τη συμμετοχή στο μάθημα αλλά και τη βελτίωση
της συγκέντρωσης (Στασινός, 2013).
Η
χρήση
Νέων
Τεχνολογιών
εξυπηρετεί
γνωστικούς,
κοινωνικούς,
και
ψυχοσυναισθηματικούς στόχους στην εκπαίδευση. Προωθείται η ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία,προσελκύει το ενδιαφέρον, δημιουργεί ευχάριστο κλίμα και προσφέρει ικανοποίηση
του μαθητή μέσω του επαίνου. Παράλληλα λειτουργεί και ως κίνητρο στους μαθητές. Η χρήση
λογισμικών στην εκπαίδευση αποδεικνύεται ελκυστική για το παιδί και αποτελεσματική προς τη
κατεύθυνση αυτή. Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών μπορεί να συνδυαστεί με γνώριμες διδακτικές
μεθόδους και στρατηγικές λαμβάνοντας υπόψη το πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του νέου σχολείου.
Ο μαθητής αναστοχάζεται, εξερευνά και οικοδομεί μόνος του τις γνώσεις. Η διαδικασία συμβάλλει
στην αυτοεκτίμηση του ίδιου, στην αποδοχή του από το σύνολο των μαθητών, στην ανάπτυξη
θετικού μαθησιακού κλίματος και στην ανάπτυξη κινήτρων για μάθηση. Κλείνοντας, η δημιουργία
γωνία υπολογιστών στην αίθουσα διδασκαλίας στοχεύει στην τροποποίηση του περιβάλλοντος
γεγονός που απαιτείται στη διδασκαλία παιδιών με ΔΕΠΥ (Στασινός,2013).
Περιγραφή εφαρμογής
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό λογισμικό με στόχο την
διδασκαλία της ενότητας των παρελθοντικών χρόνων που βρίσκεται στο βιβλίο της τρίτης τάξης
του δημοτικού σχολείου. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού στηρίχθηκε στις ιδιότητες της
προσαρμοστικής μάθησης. Φυσικά, απευθύνεται σε μαθητές τρίτης δημοτικού καθώς η
συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνεται στην ύλη του γλωσσικού μαθήματος.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό έχει την μορφή κουίζ , ενώ παράλληλα η τεχνική της
παιχνιδοποίησης έχει εξέχουσα θέση αφού περιλαμβάνονται συστήματα
βαθμολόγησης,
απόκτησης σημάτων προόδου (badges), κ.α μετατρέποντας τη γραμματική εξάσκηση σε παιγνιώδη
εμπειρία. Για την κατασκευή του λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Dreamweaver
CC2017 ενώ για τον σχεδιασμό και την επεξεργασία των εικόνων έγινε χρήση του προγράμματος
Photoshop CS6.
To Dreamweaver είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ιστοσελίδων και μπορεί να αξιοποιηθεί για
την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού , όπως εκπαιδευτικά λογισμικά, εκπαιδευτικά παιχνίδια
κ.α. Δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού καθώς παρέχει συντομεύσεις που
διευκολύνουν την διαδικασία με αποτέλεσμα να είναι αρκετά εύχρηστο και φιλικό προς τους
εκπαιδευτικούς
Όσον αφορά, το περιεχόμενο της εφαρμογής, χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η μεταβολή του
επιπέδου της δυσκολίας, ώστε να ανταποκρίνεται στο επίπεδο του εκάστοτε μαθητή. Σκοπός της
συγκεκριμένης δομής, είναι ο προβληματισμός των μαθητών και η απόκτηση γνώσεων μέσα από
μια συνεχή και παραγωγική προσπάθεια χωρίς την εμφάνιση αρνητικών στάσεων και πεποιθήσεων
που εκφράζουν την αδυναμία ολοκλήρωσης της άσκησης λόγω δυσκολίας. Έτσι, η διαβάθμιση της
δυσκολίας μεταβάλλεται ανάλογα με τις απαντήσεις και προσαρμόζεται στο μαθησιακό επίπεδο
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του χρήστη. Η προσέγγιση του μαθησιακού επιπέδου γίνεται μέσα από μια σειρά ερωτημάτων,
απαιτεί ελάχιστο χρόνο και όλη η διαδικασία ευνοεί την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα φιλικού
περιβάλλοντος Τέλος, η εισαγωγή μεθόδων παιχνιδοποίησης όπως οι πόντοι και οι ευκαιρίες
,δίνουν την δυνατότητα διάδρασης με αποτέλεσμα να αυξάνεται η εμπλοκή των χρηστών που
οδηγεί τελικά σε μεγαλύτερο ποσοστό επίτευξης των μαθησιακών στόχων.
Έρευνα
Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό χώρο, οικείο προς τους
συμμετέχοντες με στόχο την αποφυγή εξωτερικών ερεθισμάτων που ενδεχομένως θα επηρέαζαν
την εξέλιξη των αποτελεσμάτων. Κρίθηκε επίσης σκόπιμο η ώρα του πειράματος να είναι τέτοια
ώστε να μην συμπίπτει με άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες, για αυτό το λόγο προτιμήθηκε η
ημέρα της Κυριακής. Για την επίτευξη των στόχων της μελέτης, δόθηκε μια κινητή συσκευή όπου
είχε εγκατεστημένο το εκπαιδευτικό λογισμικό με σκοπό την παρατήρηση και μετέπειτα την
συλλογή δεδομένων . Η έρευνα αποτελείται από ένα μαθητή Γ τάξης Δημοτικού που αντιμετωπίζει
μαθησιακές δυσκολίες αφού είχαν διαγνωστεί με την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Το αντικείμενο παρατήρησης ήταν η μαθησιακή ενότητα που
αφορούσε στην κατανόηση των παρελθοντικών χρόνων. Επομένως, το περιεχόμενο του λογισμικού
επικεντρώθηκε στην ορθή κλίση των δυο χρόνων καθώς και στον διαχωρισμό τους. Συγκεκριμένα,
το περιεχόμενο ήταν προσαρμοσμένο σε ένα διαβαθμισμένο επίπεδο δυσκολίας το οποίο είχε
σχεδιαστεί κατόπιν έρευνας και με βάση την αντίστοιχη μαθησιακή ενότητα που βρίσκεται στο
βιβλίο της γλώσσας . Έτσι, οι ερωτήσεις που εκτιμήθηκαν ότι θα προβληματίσουν το μαθητή
τοποθετήθηκαν στο προχωρημένο επίπεδο. Τα ερωτήματα παρουσιάζονται κατά σειρά,
προβάλλοντας μια λέξη που αναφέρεται σε έναν από τους δύο χρονικούς τύπους και ζητείται από
τους μαθητές να επιλέξουν σε ποιον από τους δύο ανήκει.
Επομένως ανατέθηκε στο μαθητή η αντιστοίχηση του ρήματος μέσα από το συγκεκριμένο
λογισμικό με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει το εν λόγω λογισμικό στην
εκμάθηση και αφομοίωση του μαθήματος που αφορά το κεφάλαιο των παρελθοντικών χρόνων.
Αποτελέσματα έρευνας
Με το πέρας της ερευνητικής διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή συμπερασμάτων
ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα της εφαρμογής. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του
συγκεκριμένου μοντέλου μάθησης είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα μη γραμμικής πλοήγησης, καθώς
ο μαθητής πλοηγείται- εξερευνεί το περιεχόμενο της εφαρμογής με βάση τις ανάγκες του. Ο
μαθητής μέσω του ενεργού ρόλου που ανέλαβε οικοδόμησε τη νέα γνώση με ατομικό χαρακτήρα.
Ο μαθητής οδηγήθηκε μέσω των μοναδικών προσωπικών του εμπειριών στην επίτευξη του
μαθησιακού στόχου, δηλαδή την κατανόηση του συγκεκριμένου γραμματικού φαινομένου.
Αναλυτικότερα ο μαθητής έδειξε ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον για την εφαρμογή.
Επιπλέον ο παιγνιώδης τρόπος της εφαρμογής(gamification) είχε θετική συμβολή στην εμπλοκή
του μαθητή και στη διατήρηση της συγκέντρωσης, σημείο ευάλωτο για μαθητές με ΔΕΠΥ. Αξίζει
να αναφερθεί ότι η δομή της συγκεκριμένης εφαρμογής συνέβαλε ώστε ο μαθητής να μην
απογοητεύεται και συνεπώς να μην εγκαταλείπει πρόωρα την εφαρμογή. Επιπροσθέτως να τονιστεί
ότι ενδεχομένως η πολύωρη άσκηση να επιφέρει κούραση στα μάτια. Η εφαρμογή που
δημιουργήθηκε είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και αποτελεσματική, όμως η χρήση των Νέων Τεχνολογιών
επιβάλλει υπευθυνότητα και σύνεση.
Συμπεράσματα
Είναι γνωστό ότι οι νέες τεχνολογίες συνεισφέρουν σημαντικά στον σχεδιασμό και στην
υλοποίηση ενός σύγχρονου μαθήματος. Ιδιαίτερα με την χρήση κινητών συσκευών ο ρόλος του
εκπαιδευτικού αλλάζει, καθώς δεν είναι ο μόνος μεταδότης γνώσεων. Ο μαθητής εμπλέκεται
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ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, η οποία εξατομικεύεται σύμφωνα με τις ανάγκες του.
Αναγνωρίζοντας την διαφορετικότητα του κάθε μαθητή και αντιμετωπίζοντας την με την ανάλογη
προσέγγιση, συμβάλλουμε στην ενίσχυση της επίδοσης.Η εφαρμογή ουσιαστικά στοχεύει στο
βέλτιστο μονοπάτι μάθησης (Τσιάτσος, 2015).
Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη διδασκαλία που βασίζεται σε αυτό το
μοντέλο είναι η μελέτη των αναγκών του κάθε μαθητή και η προσαρμογή του εκπαιδευτικού
λογισμικού στις εν λογω ανάγκες.
Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η εφαρμογή και η χρήση των Νέων Τεχνολογιών σε καμία
περίπτωση δεν αντικαθιστά τον εκπαιδευτικό. Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο υποβοήθησης του
εκπαιδευτικού έργου και όχι αντικατάστασής του.
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Περίληψη
Μπορούν άραγε τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να δημιουργήσουν μια πολυτροπική ταινία;
Μια ταινία ,δηλαδή, που το σενάριο της μορφοποιείται με τρεις διαφορετικούς τρόπους;. Η διαρκής
επιμόρφωση σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στην προσχολική αγωγή και δεδομένου ότι οι Τ.Π.Ε
(Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) εισήχθησαν στην εκπαιδευτική διαδικασία,
ως αναπόσπαστο μέρος της, μπορούν να δώσουν απάντηση στο παραπάνω ερώτημα.
Τα παιδιά προσχολικής αγωγής χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών εργαλείων στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι Τ.Π.Ε εμπεριέχουν τη δυναμική να χρησιμοποιηθούν ως «αντικείμενα
με τα οποία να σκέφτονται» (object to think with) (Papert 1980).
Ο σχεδιασμός βασίστηκε σε δυο τομείς: στον παιδαγωγικό και στον τεχνολογικό. Όσον
αφορά τον παιδαγωγικό τομέα, βασικός στόχος ήταν να μάθουν τα παιδιά να εργάζονται
ομαδοσυνεργατικά (σε 3 ομάδες εργασίας: της αφήγησης, του μαύρου θεάτρου και των κινουμένων
σχεδίων) για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση ενός τελικού αποτελέσματος- προϊόντος
(δηλαδή της πολυτροπικής ταινίας, που η αρχή της παρουσιάζεται με αφήγηση, η μέση με μαύρο
θέατρο και το τέλος με animation). Παράλληλα, οι επιμέρους στόχοι αφορούν τους τομείς της
γλώσσας, των μαθηματικών, της σωματικής έκφρασης, των εικαστικών.
Όσον αφορά τον τεχνολογικό τομέα, βασικός στόχος ήταν να εμπλακούν τα παιδιά με τη
χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών, όπως photostory 3 και movie maker, για την
πραγματοποίηση της πολυτροπικής ταινίας. Επιδιώχθηκε να μάθουν να εκφράζονται με
δημιουργικό τρόπο χρησιμοποιώντας λογισμικό σχεδίασης και επεξεργασίας, αναπαραγωγής,
καταγραφής ήχου, εικόνας και βίντεο. Έπρεπε τα παιδιά να κατανοήσουν και τη λειτουργία των
οπτικοακουστικών μέσων (φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα).
Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε και εφαρμόστηκε σε ένα ολοήμερο νηπιαγωγείο της
Δράμας, στην Ελλάδα. Το θέμα «Χειμώνας» και πως αποδίδει μουσικά ο Vivaldi, μέσα από τις «4
εποχές» του , έδωσε αφορμή για να δομηθεί μια αυτοσχέδια ιστορία από τα παιδιά και να επιλεγούν
οι ήρωες . Αποτυπώθηκε η ιστορία τους στο χαρτί, τηρώντας τη σωστή σειρά των γεγονότων.
Έπειτα, η αυτοσχέδια ιστορία έγινε πολυτροπική ταινία.
Τέλος, ενδιαφέρον σημείο για τα παιδιά ήταν πώς γίνεται: α) η ηλεκτρονική αφήγηση, β) η
παρουσίαση των ηρώων στο μαύρο θέατρο και γ) να κάνουν τους ήρωες να κινούνται, να
ζωντανεύουν, στο animation.
Λέξεις-Κλειδιά: Preschool, Mitrou,Soultanidou
1.Εισαγωγή
«Μόνο ότι δέχτηκες με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις
και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή σου και τον χαρακτήρα σου»
Dewey
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Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την κατάρτιση και την εκπαίδευση
(2007), η ψηφιακή ικανότητα εντάσσεται στις βασικές ικανότητες που χρειάζονται όλοι για την
προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη την κοινωνική ένταξη
και την απασχόληση.
Ειδικότερα στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, τα παιδιά με την υποστήριξη και την βοήθεια του
εκπαιδευτικού και στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων τους έρχονται σε επαφή, γνωρίζουν,
εξοικειώνονται και κατανοούν βασικές λειτουργίες των Τ.Π.Ε.(Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών), οι οποίες ενισχύουν την σημασία του παιχνιδιού ως κυρίαρχου παράγοντα στην
ανάπτυξη τους (Vygotsky 1978) καθώς επίσης εμπεριέχουν και την δυναμική να χρησιμοποιηθούν ως
«αντικείμενα με τα οποία να σκέφτονται»(objects to think with) (Papert 1980).
Είναι σημαντικό η επιλογή της χρήσης της τεχνολογίας να κινητοποιεί την δημιουργικότητα και
την ανάγκη για μάθηση και να τους παρέχει ευχάριστες εμπειρίες.
Η καλλιέργεια λοιπόν της δημιουργικότητας στη σχολική τάξη του νηπιαγωγείου προϋποθέτει
συνθήκες, στις οποίες το παιδί αυτενεργεί αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, επικοινωνεί, επιλύει
προβλήματα παίρνει αποφάσεις, ανακαλύπτει νέες ιδέες και εντέλει σκέφτεται δημιουργικά (Ξανθάκου
1998).
Πως όμως η δημιουργικότητα συνδέεται με την εκπαίδευση γενικότερα; Τα ίδια τα ποιοτικά
στοιχεία της, όπως η ευκαμψία της σκέψης, η πρωτοτυπία της ιδέας, ο τρόπος επίλυσης
προβλημάτων και η ικανότητα κάποιος να σκέφτεται διαφορετικά, καθιστούν την ανάγκη να
υπάρξει μια ειδική εκπαίδευση και μάθηση, ως διαδικασία διακίνησης και απόκτησης γνώσεων που
είναι εξ ορισμού αλληλένδετη με την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης. Πως εμπλέκεται και
διαπλέκεται η δημιουργικότητα με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και γίνεται αναπόσπαστο
κομμάτι των διαφόρων μαθησιακών περιοχών (π.χ. Γλώσσα, Τέχνες, Μαθηματικά, Τ.Π.Ε. κ.τ.λ.);
Το τελευταίο αυτό ερώτημα ήταν η προϋπόθεση και στάθηκε η αφορμή να σκεφτούμε κατά
πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές της ψηφιακής αφήγησης (Digital storytelling)
του μαύρου θεάτρου και τέλος του animation, ως εκφραστικών και δημιουργικών μέσων, στα
πλαίσια της προσχολικής αγωγής.
Ειδικότερα στην εργασία μας παρουσιάζεται η δημιουργική διαδικασία που ακολουθήθηκε
τόσο στον αισθητικό τομέα, όσο και στον εκπαιδευτικό με την βοήθεια των Τ.Π.Ε. Το εγχείρημα
ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμάς γι’ αυτό προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε μια στοχοθεσία, τέτοια
ώστε να διατηρήσουμε την πρωτοβουλία από την πλευρά των παιδιών έτσι ώστε να έχουν την χαρά
της δημιουργίας ενός πολυτροπικού οπτικοακουστικού προϊόντος μέσα από την καθημερινή
παιδαγωγική πρακτική.
Στόχος μας επίσης ήταν ερχόμενα τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με το δημιουργικό κομμάτι
των οπτικοακουστικών μέσων, αλλά και των νέων τεχνολογιών σε ευρύτερο πλαίσιο να γίνουν πιο
κριτικοί θεατές των προϊόντων της σύγχρονης κουλτούρας και όχι απλά και μόνο μικροί αφηγητές,
ηθοποιοί, σκηνοθέτες και animators.
Εξάλλου στις καθημερινές δραστηριότητες ενός νηπιαγωγείου ο ρόλος της τεχνολογίας είναι
να αποτελεί εργαλείο διερεύνησης, πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων, καθώς επίσης και
διαχείρισης πληροφοριών, ψηφιακού γραμματισμού και έκφρασης με πολλαπλούς τρόπους,
δημιουργίας, επικοινωνίας και συνεργασίας.
2. Ομάδες εργασίας
Το παρόν σχέδιο εργασίας ξεκίνησε στο χώρο του 8ο ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δράμας, στα
τέλη Ιανουαρίου του 2017, ολοκληρώθηκε περίπου μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή στις αρχές
Φεβρουαρίου του 2017 και αποτέλεσε προϊόν της δημιουργικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών.
Από την άλλη, η αλληλοεπίδραση των εκπαιδευτικών με τις ομάδες εργασίας των παιδιών
υπήρξε γόνιμη. Μέσα από συζητήσεις και καταγραφές δόθηκε η δυνατότητα να βρεθούν λύσεις σε
προβληματισμούς που προέκυψαν, όπως η δημιουργία και η κίνηση των ηρώων στο μαύρο θέατρο
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και το animation. Αυτή η αλληλεπίδραση έκανε συνειδητό ότι «…..δεν μπορείς να διδάξεις την
πολλαπλότητα όταν είσαι ο ίδιος μονομερής και δεν καταφέρνεις να αντιληφθείς τις ανάγκες των
άλλων. Αυτή η διαδρομή, αυτό το άνοιγμα προς τον άλλο είναι στην ουσία το εργαλείο που
επιτρέπει να δει ο εκπαιδευτικός τις δικές του πολλαπλές υπάρξεις για να μπορέσει στη συνέχεια να
διαχειριστεί την ετερογένεια της τάξης του.»(Ανδρούσου, Ασκούνη 2004).
Οι ομάδες των παιδιών που δούλεψαν στη πολυτροπική ταινία ήταν τρείς, της ψηφιακής
αφήγησης, του μαύρου θεάτρου και του animation (κινούμενο σχέδιο) . Οι ομάδες εργάζονταν
με το κομμάτι της πολυτροπικής ταινίας που διάλεξαν, αρκετές φορές, όμως, έδιναν τις ιδέες τους
στις υπόλοιπες ομάδες ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυπταν. Ήταν μικτές, νηπίων-προνηπίων,
6 ή 7 ατόμων η κάθε μια.
Σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη δημιουργία ομάδων εργασιών, ορίστηκαν πρώτον
οι «αρχηγοί-συντονιστές» της κάθε ομάδας, που στόχος τους ήταν να οργανώνουν την ομάδα
τους, ώστε να ολοκληρώσει αυτό που της ανατέθηκε. Δεύτερον, οι «συλλέκτες» υλικού, που
διαχειρίζονταν το υλικό που χρειάζονταν η ομάδα τους και τους το παρείχε, συλλέγοντας το από τις
διάφορες γωνιές της τάξης. Τέλος οι «καταγραφείς-αναλυτές» της δουλειάς που έγινε στην ομάδα,
το τι ολοκλήρωσε δηλαδή η ομάδα και τι είχε ακόμα να κάνει. Όλα τα νήπια είχαν έναν ρόλο
σημαντικό μέσα στην ομάδα και αλληλένδετο με τους άλλους ρόλους.
Οι ομάδες δούλευαν παράλληλα και στα πλαίσια οργανωμένης δραστηριότητας, σε χρόνο
που καθόριζε η νηπιαγωγός ή σε αυτόν που επέλεγε η ομάδα εργασίας στις ελεύθερες
δραστηριότητες. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού υπήρξε ενθαρρυντικός και οργανωτικός.
3. Τρόποι Έκφρασης
3.1 Ψηφιακή αφήγηση
Από την εμφάνιση της αλλά και μέχρι σήμερα, η αφήγηση αποτελεί μια ευρέως
χρησιμοποιούμενη εκπαιδευτική στρατηγική, καθώς έχει διαπιστωθεί, ότι προσελκύει το
ενδιαφέρον και βοηθά στην εμπέδωση των πληροφοριών από τους εκπαιδευόμενους.
Τα τελευταία χρόνια η πρόοδος που πραγματοποιείται στο τομέα της τεχνολογίας δεν έχει
αφήσει ανεπηρέαστο τον τομέα της ψηφιακής αφήγησης- Digital storytelling.
Είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που δίνει στα άτομα τις δεξιότητες να πουν την δική τους
ιστορία σε μια ταινία δύο λεπτών. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται ώστε να χρησιμοποιούν την
ψηφιακή τεχνολογία. Αποτελεί στη πραγματικότητα ένα ισχυρό μέσω προσωπικής έκφρασης.
Οι Robin and Pierson (2005) ορίζουν την ψηφιακή αφήγηση ως τον συνδυασμό της
παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα του 21ου αιώνα, ενώ αντιμετωπίζεται εδώ και
χρόνια ως μια νέα μορφή τέχνης που χρησιμοποιεί την εικόνα, το βίντεο και την αφήγηση.
3.2 Μαύρο Θέατρο
Μέσα από μια συγκεκριμένη μορφή θεατρικής έκφρασης αξιοποιούνται η φαντασία και η
δημιουργικότητα. Συγκεκριμένα στο Μαύρο Θέατρο με κούκλες, οι κουκλοπαίκτες φοράνε μαύρα
ρούχα και γίνονται αόρατοι στο μαύρο φόντο. Τα όνειρο πολλών παιδιών είναι να γίνουν αόρατα
και έτσι με το μαύρο θέατρο μπορούν να ζήσουν αυτό το όνειρο (Walter, 1997). Τα παιδιά με τη
βιωματική συμμετοχή τους σε κουκλοθεατρική παράσταση με την τεχνική του μαύρου θεάτρου,
ζωντανεύουν τις κούκλες και αισθάνονται ασφαλή, αφού τα ίδια δεν φαίνονται. Τέλος η τεχνική
αυτή με το black light, δημιουργεί ένα φανταστικό πλαίσιο απομονώνοντας το από την
πραγματικότητα και με αυτό τον τρόπο βοηθάει τα παιδιά να βιώσουν με μεγάλη ένταση τα
ανάλογα συναισθήματα και τα εκάστοτε μηνύματα που προωθεί το έργο. Το παραμυθιακό στοιχείο
κυριαρχεί και ενώ συνήθως η παράσταση για τα παιδιά διαρκεί λίγη ώρα για να μην τα κουράσει,
εικόνες που αποτυπώνονται στη μνήμη τους, διαρκούν για μια ζωή (Diamond 2001).
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3.3 Αnimation
Το animation είναι μια παραστατική τέχνη, μια μορφή τέχνης που γεννήθηκε λίγο πριν τον
κινηματογράφο. Στην ελληνική γλώσσα για να ορίσουμε το animation χρησιμοποιούμε τον όρο
«κινούμενο σχέδιο»
Με τον όρο animation ορίζουμε κάθε φιλμ που έχει δημιουργηθεί εικόνα-εικόνα ή αλλιώς
στην κινηματογραφική ορολογία καρέ-καρέ. Ενώ στο φιλμ ζωντανής δράσης τα καρέ που θα
αποτελέσουν τη συνεχόμενη κίνηση, όταν προβληθούν με γρήγορο ρυθμό φωτογραφίζοντας
αυτόματα με ρυθμό 25 εικόνες το δευτερόλεπτο, στο animation δημιουργούνται ένα-ένα και στη
συνέχεια συνθέτονται σε μορφή συνεχόμενης κίνησης.
Μαζί με τον κινηματογράφο τα δύο αυτά μέσα, διαμόρφωσαν τη σύγχρονη σχέση του
ανθρώπου με την κινούμενη εικόνα και τις εφαρμογές του στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία
(Caral E, 1990)
Την έννοια του animation προσπάθησε να προσεγγίσει και με μεγάλη ακρίβεια ο Piaget .O
όρος που εισάγει είναι το «δημιουργικό παιχνίδι». Στα πλαίσια του τελευταίου, χρησιμοποιεί
σύμβολα στην οθόνη για να αντιπροσωπεύσει κάτι. Μάλιστα, βεβαιώνει ότι ένα από τα γνωρίσματα
του προλειτουργικού σταδίου, είναι ο ανιμισμός, δηλαδή η απόδοση αληθοφανών ιδιοτήτων σε
άψυχα αντικείμενα. Τα παιδιά αποδίδουν συνήθως ψυχή σε αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν
ζωντανούς χαρακτήρες στην πραγματική ζωή, όπως ζώα, άνθρωποι κ.τ.λ. (Beoree C. 1999).
Άλλωστε, αυτό το παραπάνω είναι και ένα από τα βασικά γνωρίσματα του animation, αφού
μεταμορφώνει τα άψυχα στοιχεία σε ζωντανά. Τέλος το animation αποτελεί συνισταμένη πολλών
και διαφορετικών διαστάσεων, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Με λίγα λόγια απαιτείται η
γνωστική ικανότητα πολλών τεχνών, όπως το σχέδιο, η πλαστική, η μουσική, η φωτογραφία, η
σκηνοθεσία, για να υλοποιηθεί. Άρα, η θεωρία για τις πολλαπλές νοημοσύνες (Gardner H, 1983)
που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο αποτελεί βάση για το ίδιο το animation.
Όλα τα παραπάνω, η ψηφιακή αφήγηση όσο και το μαύρο θέατρο και το animation θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για και από παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Καταρχάς, η αφήγηση ιστοριών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο σ’ όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης καθώς έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τις προφορικές και βελτιώνει τις γραπτές
ικανότητες λόγου των εκπαιδευομένων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει δεξιότητες κριτικής σκέψης
ανάλυσης και σύνθεση πληροφοριών αλλά και συνεργατικότητας.
Σύμφωνα με τους Robin και Pierson (2005) η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως στρατηγική μάθησης σ’ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και μπορεί να συνδυαστεί με πολλές
άλλες στρατηγικές μάθησης όπως το παιχνίδι ρόλων (Τσιλιμένη 2007) κάτι ιδιαίτερα αγαπητό στα
παιδία της προσχολικής ηλικίας.
Από την άλλη η προβολή ως χαρακτηριστικό του « μαύρου θεάτρου» επιτρέπει την
ανακάλυψη ή τη συναλλαγή συναισθημάτων και ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των μελλών στη
συνολική ετοιμασία και παρουσίαση (Walter G. 1997). Με το μαύρο θέατρο το παιδί μπορεί να
αποκτήσει ιδιαίτερη σχέση με το ίδιο του το σώμα, βρίσκει το ρυθμό του, εμπλουτίζει την
κινητικότητα και την παραστατικότητα του.
Συνεργάζεται, υποχωρεί, σέβεται, μπαίνει στη θέση του άλλου. Ξεπερνά τις αναστολές του,
αναπτύσσεται η δημιουργική του φαντασία και οδηγείται σε πιο σύνθετες νοητικές λειτουργίες
(Άλκηστης 1998).
Τέλος, το animation έχοντας ως βασικό του γνώρισμα, την μεταμόρφωση των άψυχων
στοιχείων σε ζωντανά έλκει την προσοχή και το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών. Γιατί, αποτελεί
επίσης χαρακτηριστικό γνώρισμα της νηπιακής ηλικίας, να αποδίδουν αληθοφανείς ιδιότητες σε
άψυχα αντικείμενα. Τα ίδια τα παιδιά προσχολικής ηλικίας προσπαθούν να αναγνωρίσουν τον
κόσμο εν εξελίξει, και προσπαθούν να τον αποκωδικοποιήσουν. Αυτό το κατορθώνουν με το να
εμψυχώνουν τα άψυχα αντικείμενα και να εναλλάσσονται ανάμεσα στο φανταστικό και το
πραγματικό. Άρα, θα μπορούσαν να προσεγγιστούν ως εν δυνάμει ιδανικοί δημιουργοί μιας ταινίας
animation.
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Ακόμα, βασικό χαρακτηριστικό του animation είναι ότι κινητοποιεί και βασίζεται στη θεωρία
για τις πολλαπλές νοημοσύνες που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο. Ειδικότερα, για τα παιδιά
προσχολικής, μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα διδακτικά αποτελέσματα όταν στοχεύουμε, στα
πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην ενεργοποίηση (μέσα από το animation) περισσοτέρων
από μίας από αυτές τις νοημοσύνες. Ειδικά το animation μπορεί άνετα να ενεργοποιήσει την
οπτική, τη φωνητική και τη κιναισθητική νοημοσύνη, μέσα από ερεθίσματα και δράσεις (
Whitebread D. 2000).
Ο Kress G.R. (2003) υποστηρίζει ότι ένα πρόγραμμα σπουδών πρέπει να εστιάζει στο
να συνειδητοποιήσουν πλήρως οι μαθητές πως θα μπορούσαν να πετύχουν τους στόχους τους, μέσα
στο πλαίσιο της κοινωνικής και προσωπικής τους ζωής. Για να επιτευχθεί αυτό ο μαθητής έχει
ανάγκη να δημιουργήσει «κείμενα» χρησιμοποιώντας όχι μόνο τα κλασικά μέσα, αλλά και τη
φωνή, την εικόνα, την κίνηση και τα νέα μέσα, ώστε να μπορέσει να κατασκευάσει πολύμορφα
οπτικοακουστικά κείμενα (Kerin R. 2005).
Προχωρώντας σε μικρότερες ηλικίες, η δημιουργικότητα των παιδιών είναι πιο ελεύθερη και
πηγαία. Η καλπάζουσα φαντασία τους, η άμεση επαφή τους με το συναίσθημα ( ο αυθορμητισμός)
και τις αισθήσεις, η αθωότητα της ηλικίας τους, καθώς και η εμπειρική αποτύπωση του κόσμου,
αποδυναμώνει την εμπορικότητα της κινούμενης εικόνας, στον κόσμο της οπτικοακουστικής
παραγωγής.
Έτσι λοιπόν, το animation, ως εφαρμογή στο σχολικό περιβάλλον ακολουθεί διαφορετικό
σχεδιασμό σε σχέση με την εμπορική παραγωγική διαδικασία. Η μικρή ηλικία των δημιουργών και
ο χρόνος που απαιτείται αναδιαμορφώνει τη διαδικασία της παραγωγής και ανατροφοδοτείται από
τις ίδιες τις ανατροπές που αποφασίζουν οι μαθητές στην πορεία της όλης διαδικασίας.
4. Υλοποίηση σχεδίου εργασίας- πολυτροπική ταινία
Για την παραγωγή ενός τελικού αποτελέσματος, δηλαδή τη δημιουργία μιας πολυτροπικής
ταινίας, εφαρμόστηκε η μέθοδος ενός σχεδίου εργασίας, « γιατί δίνει έμφαση στη διαθεματικότητα,
στην ολιστική αντίληψη της γνώσης και στην αξιοποίηση του ενδιαφέροντος, των ιδεών και των
βιωμένων εμπειριών των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης.» (Δ.Ε.Π.Π.Σ 2011)
Η δημιουργία της πολυτροπικής ταινίας αντιμετωπίστηκε ως σχέδιο εργασίας, και μάλιστα ως
επιμέρους σχέδιο ενός ευρύτερα διαθεματικού, με θέμα «Χειμώνας».
Τα παιδιά κλήθηκαν να παρατηρήσουν εικόνες με χειμωνιάτικα τοπία, μέσα από το
διαδίκτυο, ή παρατηρώντας έργα μεγάλων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, που στη θεματολογία
τους ενέταξαν τον χειμώνα. Ειπώθηκαν εύστοχες παρατηρήσεις ως προς την επιλογή των
χρωμάτων, των σχεδίων, των συναισθημάτων που δημιουργούνταν, κ.τ.λ. Με βάση το τι
συναισθήματα δημιουργεί ένα χειμωνιάτικο τοπίο, επιλέχθηκε να γίνει ακρόαση 3 μουσικών
κομματιών, από τις 4 εποχές του Vivaldi (από τη θεματική ενότητα «Χειμώνας»), με διαφορά στην
τονικότητά τους και τη μουσική ένταση. Το καθένα από αυτά δημιουργούσε διαφορετικά
συναισθήματα για τον χειμώνα.
Για τον παραπάνω λόγο, τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Η κάθε ομάδα ζωγράφισε
χειμωνιάτικα τοπία, σύμφωνα με το μουσικό κομμάτι που άκουγε. Η διαφορετικότητα των
μουσικών κομματιών αποτυπώθηκε και στις ζωγραφιές των παιδιών.

Εικόνες1, 2
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Η χιονονιφάδα επιλέχθηκε να γίνει ο πρωταγωνιστής και κεντρικός ήρωας μιας αυτοσχέδιας
ιστορίας των παιδιών. Χρησιμοποιήθηκε για αυτό ο κύβος της αφήγησης (έχει τη μορφή ζαριού και
χρησιμοποιείται για την ανα-διήγηση μιας ιστορίας), όπου τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν στο
πως, που, πότε, γιατί, δηλαδή ποιος ή ποιοι θα είναι οι ήρωες της ιστορίας, που διαδραματίζεται. Η
αυτοσχέδια ιστορία δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του «σταδιακού χτισίματος». Δηλαδή, ξεκινούσε
ένα παιδί με το «Μια φορά κι έναν καιρό…..» και το επόμενο παιδί συνέχιζε την ιστορία σταδιακά
(αλλά, με τη δική του προσωπική επιλογή στη συνέχιση της ιστορίας), μέχρι και το τελευταίο παιδί,
που έδινε το τέλος της ιστορίας.
Με τον παραπάνω τρόπο η αυτοσχέδια ιστορία των παιδιών ήταν έτοιμη. Δόθηκε και τίτλος,
«Το ταξίδι της Χιονονιφάδας Ασπρούλας».
5. Στάδια σχεδίου εργασίας (Katz, 2004)
Ακολουθήθηκαν τα παρακάτω στάδια:






Συζήτηση- αφόρμηση: εισαγωγή στο θέμα, ανταλλαγή εμπειριών
Εργασία πεδίου: αναζήτηση πληροφοριών, αξιολόγηση και ταξινόμησή τους
Διερεύνηση: έρευνα σε συγκεκριμένα αντικείμενα
Αναπαράσταση: σύνδεση με το γνωστικό κομμάτι, επιλογή δραστηριοτήτων
Παρουσίαση τελικού προϊόντος: με όποιο τρόπο π.χ. έκθεση, προβολή, κ.τ.λ

6. Πορεία του σχεδίου εργασίας
6.1 Συζήτηση- Αφόρμηση
Έχοντας έτοιμη, τα παιδιά, μια αυτοσχέδια ιστορία, με αρχή, μέση και τέλος, με ήρωες,
δράση, κορύφωση της αφήγησης και ένα τέλος, του τύπου «…ζήσαν αυτοί καλά και εμείς
καλύτερα.» (λυτρώνοντας έτσι τον κεντρικό ήρωα), τέθηκε το ερώτημα: Πώς θα μπορούσαμε να
χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ιστορία ή τι θα μπορούσαμε να την κάνουμε;
Μέσω της μεθόδου του καταιγισμού των ιδεών, οι ιδέες που ακούστηκαν από τα παιδιά και
καταγράφηκαν από τις νηπιαγωγούς, ήταν αρκετές και γεμάτες φαντασία, όπως:

Γι αυτό επέλεξαν τρείς διαφορετικές μορφές έκφρασης, συνοδεία της μουσικής του
Vivaldi- Χειμώνας (από τις 4 Εποχές). Πιο συγκεκριμένα η αρχή της ταινίας θα γινόταν με
ηλεκτρονική αφήγηση, η μέση (η πλοκή της), με μαύρο κουκλοθέατρο και το τέλος με animation.
Η παραπάνω επιλογή ενθουσίασε τα παιδιά, αλλά δημιούργησε και μια κατάσταση
προβληματισμού και έρευνας.
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6.2 Εργασία πεδίου
Σε αυτή τη φάση του σχεδίου εργασίας τα παιδιά χωρίστηκαν σε 3 βασικές ομάδες. Η πρώτη
ανέλαβε την αρχή της ιστορίας, με ηλεκτρονική αφήγηση, η δεύτερη τη μέση της ιστορίας, με
μαύρο κουκλοθέατρο,και η τρίτη το τέλος της ιστορίας , με animation.
Η κάθε ομάδα ξεχωριστά συνέλλεξε πληροφορίες/υλικό σχετικά με αυτό που θα δούλευε.
Αφού πρώτα ορίστηκαν ποιος θα ήταν ο «αρχηγός- συντονιστής» της κάθε ομάδας, ποιος ο
«καταγραφέας- αναλυτης» και ποιοι οι « συλλέκτες υλικού».
Συνέλλεξε φωτογραφίες, υλικό από το διαδίκτυο, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου,
κ.τ.λ και το αρχειοθέτησε. Προχωρώντας στην εκπόνηση του τελικού σχεδίου εργασίας είχαν δυο
σταθερά στοιχεία να χειριστούν, αυτά ήταν το μουσικό κομμάτι και ο τρόπος παρουσίασης του
αποτελέσματός τους. Δηλαδή, η πρώτη ομάδα παρουσίασε την αρχή της ιστορίας επιλέγοντας το
χαμηλό σε τονικότητα μουσικό κομμάτι (από τα 3 του Vivaldi που χρησιμιποιήθηκαν εξ΄ αρχής)
για την ψηφιακή αφήγηση. Η δεύτερη παρουσίασε τη μέση της ιστορίας, την πλοκή, επιλέγοντας το
υψηλό σε τονικότητα μουσικό κομμάτι για το μαύρο κουκλοθέατρο. Και η τρίτη ολοκλήρωσε την
ιστορία επιλέγοντας το μέτριο σε τονικότητα, για το animation.
Στο τέλος και οι 3 ομάδες θα ένωναν τα τελικά αποτελέσματα τους για την ολοκλήρωση της
παρουσίασης της αυτοσχέδιας ιστορίας τους.
6.3 Διερεύνηση
Σε αυτή τη φάση, αφού η κάθε ομάδα ξεχωριστά συνέλεξε και ταξινόμησε το υλικό, σχεδίασε το δικό της
τελικό σχέδιο εργασίας (σχέδιο- αράχνη), που θα λειτουργούσε ως οδηγός για το στήσιμο του δικού της
μέρους της τελικής πολυτροπικής ταινίας.

Εικόνες 3, 4, 5

6.4 Αναπαράσταση- Επιλογή δραστηριοτήτων (σύνδεση παιδαγωγικού- τεχνολογικού τομέα)
Σε αυτή τη φάση θα αναλυθεί παρακάτω πως η κάθε ομάδα ξεχωριστά (ανάλογα με το δικό
της σχέδιο εργασίας) έφτασε στην ολοκλήρωση της δικής της δουλειάς για την πραγματοποίηση
της τελικής πολυτροπικής ταινίας.
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6.4.1 1η Ομάδα: ηλεκτρονική αφήγηση- αρχή της ιστορίας
Αρχικά, η ομάδα αυτή έπρεπε να αποφασίσει πόσες εικόνες θα ζωγράφιζε και τι θα
απεικόνιζε η κάθε μια. Ετοίμασαν πέντε εικόνες. Τις τοποθέτησαν σε μια σειρά και αναδιηγήθηκαν
την ιστορία.
Όμως, διαπιστώθηκε από τα μέλη της ομάδας ότι τους έλειπε μια εικόνα με τον τίτλο της
ιστορίας και τη δημιούργησαν και αυτή.
Έπειτα, χρησιμοποιήθηκε τη φωτογραφική μηχανή και φωτογραφήθηκαν και τις 6 εικόνες.
Μετά, οι εικόνες έγιναν αρχείο στον Η/Υ, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική αφήγηση.
Τέλος, λύθηκε και το θέμα της έντασης της φωνής τους, δηλαδή πόσο δυνατά ή όχι θα μιλάνε
στο μικρόφωνο για να ακουστεί καθαρά και ωραία η φωνή τους.
Με τη χρήση του αρχείου εικόνων στην επιφάνεια του Η/Υ, το μικρόφωνο, που ήταν και
αυτό συνδεδεμένο με τον Η/Υ και το περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισμικού photostory 3,
ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική αφήγηση της 1ης ομάδας.

Εικόνες 6, 7, 8, 9, 10, 11

6.4.2. 2η Ομάδα: μαύρο κουκλοθέατρο- πλοκή της ιστορίας
Πρώτα από όλα έπρεπε να κατασκευαστούν οι κούκλες που θα χρησιμοποιούσαν, καθώς και
το σταθερό σκηνικό.
Επιστρατεύτηκε η λάμπα bluelight (μαύρου θεάτρου), για να διαπιστωθεί απο τα παιδιά ποια
υλικά φαίνονται και ποια όχι. Ντύθηκε το κουκλόσπιτο όλο σε μαύρο φόντο και χρησιμοποιήθηκε
ως σκηνή πραγματοποίησης του μαύρου κουκλοθεάτρου.
Αφού διαπίστωσαν τα παιδιά της ομάδας αυτής ποια υλικά φαίνονται ή όχι, ξεκίνησαν την
κατασκευή, πρώτα από όλα του σταθερού σκηνικού, που θα τοποθετούνταν πίσω στη σκηνή.
Ταυτόχρονα, κατασκευάστηκαν και οι κούκλες- ήρωες της ιστορίας, από φωσφορούχα χαρτόνια
και άλλα υλικά.
Σε ένα δεύτερο στάδιο, τα παιδιά έκαναν πρόβες στις φωνές των ηρώων που θα
χρησιμοποιούσαν, καθώς και δοκιμαστικές βιντεολήψεις με την κάμερα.
Τέλος, η βιντεοσκόπηση ήταν έτοιμη να πραγματοποιηθεί. Τα φώτα έσβησαν, η κάμερα
στήθηκε, το CD player, με το έντονο σε τονικότητα μουσικό καμμάτι, ήταν έτοιμο και τα παιδιάκουκλοπαίχτες, ντυμένα με μαύρα ρούχα, γαντια, σκούφο και κουκούλα, επίσης έτοιμα.
Επιλέχθηκαν οι καλύτερες λήψεις, και χρησιμοποιήθηκαν για το δεύτερο μέρος της
πολυτροπικής ταινίας.

Εικόνες 12-Σκηνικο

Εικόνες 13, 14 - κούκλες
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6.4.3. 3η Ομάδα: τέλος της ιστορίας- animation
Το σχέδιο εργασίας αυτής της ομάδας ήταν πιο απαιτητικό. Σε μια πρώτη φάση, έπρεπε να
κατασκευαστούν τα σκηνικά. Επιλέχθηκαν τα χρώματα να είναι άσπρο ή απαλό γαλάζιο, για να
είναι ευδιάκριτα τα σχέδια και οι ήρωες από πλαστελίνη.
Ταυτόχρονα, άλλα μέλη της ομάδας ανέλαβάν την κατασκευή των ηρώων από πλαστελίνη,
σύμφωνα με το σενάριο της αυτοσχέδιας ιστορίας των παιδιών. Με δραστηριότητες μέτρησης
ύψους και με δοκιμές κατέλήξαν στο ιδανικό μέγεθος των ηρώων από πλαστελίνη και των
αντίστοιχων σκηνικών.
Τα παιδιά προβληματίστηκαν για το πώς θα έλυναν το ζήτημα της κίνησης των ηρώων. Για
το λόγο αυτό έγιναν διάφορες δοκιμές με τα μοντέλα από πλαστελίνη. Φωτογραφίθηκαν σε
διάφορες θέσεις, κινώντας ελάχιστα το σώμα τους και το στόμα τους κάθε φορά. Επειτα, οι
φωτογραφίες αυτές προβλήθηκαν γρήγορα με το πρόγραμμα Windows-προβολή εικόνων στον
Η/Υ, οπότε δόθηκε ετσι η ψευδαίσθηση της κίνησης.
Έτσι, διαδέχτηκε η μια φάση την άλλη πιο καθαρά, παράγοντας με αυτό τον τρόπο τα
διαδοχικά καρέ του animation, ώστε να κατανοηθεί από τα παιδιά ένα βασικό χαρακτηριστικό του
animation, το «μετείκασμα» (επειδή, βλέπουμε γρήγορα τις εικόνες νομίζουμε ότι κινούνται).
Ακολούθησε το στάδιο της φωτογράφησης και οι φωτογραφίες μεταφέρθηκαν στον Η/Υ.
Όλα ήταν έτοιμα…. Η κινηματογράφηση ξεκίνησε…Στήθηκε και ο Η/Υ.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών και της 3ης ομάδας και την χρήση των αποτελεσμάτων
ης
της 1 και της 2ης ομάδας ολοκληρώθηκε η ταινία. Με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού
MovieMaker και το κατάλληλο μονταζ πραγματοποιήθηκε η πολυτροπική ταινία, με τίτλο « Το
Ταξίδι της χιονονιφάδας Ασπρούλας».
Η παραπάνω διαδικασία ήταν χρονοβόρα, κουραστική και απαιτούσε ακρίβεια και συνέπεια,
στα οποία πραγματικά διακρίθηκαν τα παιδιά με ιδιαίτερη επιτυχία και επιμονή.

(Εικόνα 15-Κούκλες)

(Εικόνες 16,17,Σκηνικά
.

Όσον αφορά τον παιδαγωγικό τομέα: Βασικός στόχος ήταν να μάθουν τα παιδιά να
εργάζονται σε ομάδες εργασίας για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση ενός τελικού προιόντος
(πολυτροπικής ταινίας), μέσα από τη συνεργασία, την ομαδικότητα και την επίλυση προβλημάτων
που θα προέκυπταν. Ικανοποιώντας, ταυτόχρονα, και επιμέρους στόχους, όπως γλώσσας
(εμπλουτισμός λεξιλογίου, αφήγηση, διήγηση, ενίσχυση προφορικού λόγου), μαθηματικών
(σύγκρισης μεγεθών, διαδοχική σειρά γεγονότων), σωματικής έκφρασης, εικαστικών (κατασκευή
σκηνικών και ηρώων).
Όσον αφορά τον τεχνολογικό τομέα: Βασικός στόχος ήταν να εμπλακούν τα παιδιά με τη
χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών (photostory 3, movie maker) στην πραγματοποίηση
της ταινίας. Να μάθουν να εκφράζονται δημιουργικά, μέσα από λογισμικά σχεδίασης,
επεξεργασίας, αναπαραγωγής και καταγραφής ήχου, εικόνας και βίντεο. Καθώς και να
κατανοήσουν και τη λειτουργία κατάλληλων οπτικοακουστικών μέσων (π.χ. Φωτογραφική μηχανή,
βιντεοκάμερα)
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Επισφράγισμα όλης της παραπάνω προσπάθειας των παιδιών ήταν να παρουσιαστεί η
«δουλειά» τους στους γονείς τους, με μια παρουσίαση στο νηπιαγωγείο.
7. Παρατηρήσεις- Αξιολόγηση
Η εμπλοκή της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και προπάντων σε μια δουλειά
των παιδιών που στο σύνολο της ήταν δική τους εμπειρία μας οδήγησε σε μια σειρά
παρατηρήσεων σχετικά μ’ αυτό το εκπόνημα.
Παρόλο που το συγκεκριμένο project πραγματοποιήθηκε σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα
(περίπου ένας μήνας) τα παιδιά με την βοήθεια και την ουσιαστική παρεμβολή, όπου χρειαζόταν,
των εκπαιδευτικών κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο που τα ίδια είχαν θέσει στην αρχή αυτού
του πολυσχεδούς προγράμματος, κατάφεραν σ’ αυτό το χρονικό διάστημα να φτιάξουν μια
πολυτροπική ταινία.
Μέσω αυτής της διαδικασίας παρατηρήσαμε ότι:
Σ’ αυτό το σχέδιο εργασίας η κάθε ομάδα, που έπρεπε να ολοκληρώσει μια εργασία,
δημιουργήθηκε είτε με βάση τις φιλίες μεταξύ των παιδιών, ή το ενδιαφέρον και την περιέργεια που
εκδήλωναν εκείνη την χρονική στιγμή για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Υπήρξαν κάποια προβλήματα και δυσκολίες όσον αφορά την χρήση των μέσων-εργαλείων
που χρησιμοποιήθηκαν όπως (π.χ. μικρόφωνο κατά την αφήγηση, φωτογραφική μηχανή κατά την
κινηματογράφηση καρέ-καρέ), αλλά ξεπεράστηκαν με την επανάληψη και την επιμονή για ένα
καλύτερο αποτέλεσμα που επέδειξαν τα παιδιά.
Ακόμα και το γεγονός ότι η όλη δουλειά πραγματοποιήθηκε μέσα στο αρκετά ασφυκτικό
και στενό όσον αφορά τις διαστάσεις, περιβάλλον της τάξης μας, όπου έπρεπε να γίνονταν στα
πλαίσια του ωραρίου ενός ολοήμερου νηπιαγωγείου, δημιουργούσε πολλές φορές εκνευρισμό,
άγχος και στρες τόσο στα παιδιά όσο και στους εκπαιδευτικούς αλλά με την καλή συνεργασία και
το μεράκι, στο τέλος ξεπεράστηκαν.
Συνεχίζοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η αλληλοεπίδραση των παιδιών, είχε σαν
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας μέσα αλλά και ανάμεσα στις ομάδες όπου τα
μεγαλύτερα παιδιά προσπάθησαν να διδάξουν στα μικρότερα παιδιά δεξιότητες και όπου τα
μικρότερα δέχονταν τις προκλήσεις και ενεργοποιούσαν την σκέψη και την φαντασία τους. .
Τα παιδιά κατάφεραν να γίνουν μικροί αφηγητές, ηθοποιοί, animators αλλά κυρίως κριτικοί
θεατές που να μπορούν να αξιολογούν το δικό τους έργο.
Τελικά, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, ενώ το
«δημιουργικό προϊόν» έδωσε χαρά σ’ όλους μας, παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς.
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Εκπαιδευτικός ΠΕ02
Περίληψη
Το σενάριο που προτείνεται στην συγκεκριμένη εργασία έχει υλοποιηθεί σε συνθήκες
πραγματικής σχολικής τάξης και περιγράφει την διαδικασία με την οποία μπορεί να διεγερθεί ο
φιλοσοφικός στοχασμός και να γίνει μια εισαγωγή στη Φιλοσοφία με τρόπο ενδιαφέροντα και
προκλητικό για τους μαθητές –έναν τρόπο που να έχει νόημα για τους ίδιους και να τους αφορά. Το
σενάριο συνδυάζει την τυπική με ημιτυπικές μορφές μάθησης και βασίζεται σε κονστρουβιστικές
αλλά και κοινωνιογνωστικές παιδαγωγικές θεωρίες. Επιστρατεύει βιωματικές τεχνικές, καινοτόμες
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διδακτικές μεθόδους και πολυτροπικά ερεθίσματα και επιτρέπει στον μαθητή –αξιοποιώντας τις
εμπειρίες του– να θέσει την προσωπική του σφραγίδα στην μαθησιακή διαδικασία και να ενισχύσει
την βιωματική εμπλοκή του. Στοχεύει να δοθούν τέτοια κίνητρα, ώστε οι μαθητές να
ενεργοποιηθούν, να αναπτύξουν την διαλεκτική τους ικανότητα και την ελεύθερή τους σκέψη, να
ασκηθούν στην κριτική αντιμετώπιση του κόσμου και να συλλογίζονται και να επιχειρηματολογούν
υπεύθυνα αναζητώντας την αλήθεια με κριτήριο το καλύτερο επιχείρημα.
Λέξεις κλειδιά: φιλοσοφία, βιωματική μάθηση, καινοτομία
1. Εισαγωγή
Ποια είναι η σχέση της Αλίκης της Χώρας των θαυμάτων με τον Ντεκάρτ; Τι ακριβώς
γυρεύει ο Τρούμαν στις σχολικές αίθουσες παρέα με τον Πλάτωνα; Και ποιο ρόλο μπορούν να
παίξουν τα μαγικά φίλτρα της Κίρκης στην ενεργοποίηση του φιλοσοφικού στοχασμού; Ποια
ακριβώς είναι η ιδιαιτερότητα των φιλοσοφικών ερωτημάτων σε σχέση με τα ερωτήματα των
υπόλοιπων επιστημών; Και γιατί στο τέλος τέλος έχουν σημασία για τους έφηβους μαθητές;
Η φιλοσοφία ξεκινά από την απορία. Και οι μαθητές καλούνται να έλθουν σε επαφή με αυτήν
για πρώτη φορά στο Λύκειο. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν συχνότατα την εντύπωση πως η
Φιλοσοφία είναι ένα «μάθημα» δύσκολο, απρόσιτο ή και αδιάφορο για αυτούς. Πρόκληση για τον
εκπαιδευτικό αποτελεί το να συνειδητοποιήσουν πως η φιλοσοφική σκέψη τούς αφορά
περισσότερο από όσο νομίζουν και πως μπορεί να συμβάλλει στην συνολική κριτική τους
συγκρότηση και στη διαδικασία εκπαίδευσής τους ως δημοκρατικών πολιτών που διαθέτουν τον
απαραίτητο προβληματισμό, τα εργαλεία και την ηθική ευαισθησία να διαλέγονται με σύγχρονα
προβλήματα οικουμενικού χαρακτήρα.
Το σενάριο που προτείνουμε, λοιπόν, λαμβάνει υπόψη του (ή και δημιουργεί) ερεθίσματα
που αφορούν άμεσα τους μαθητές και εμπίπτουν στα ενδιαφέροντά τους με την γνώση να
οικοδομείται στην ήδη προϋπάρχουσα (εποικοδομητισμός). Επιστρατεύει την ενεργητική
συμμετοχή και έκφρασή τους, είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας,
(κοινωνιογνωστικά μοντέλα μάθησης) και εντάσσει την μάθηση σε ένα πλαίσιο που έχει νόημα για
τους εμπλεκόμενους (εμπλαισιωμένη μάθηση). Αυτήν την μαθησιακή διαδικασία ενισχύουν
βιωματικές τεχνικές, που δίνουν την πρωτοκαθεδρία στην εμπειρία και επιδιώκουν την
κινητοποίηση του μαθητή τόσο σε διανοητικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Πιστεύουμε
πως ένα τέτοιο σενάριο μπορεί να οδηγήσει στην συνειδητοποίηση του τι σημαίνει τελικά
Φιλοσοφώ.
2. Κυρίως μέρος
2.1. Η Φιλοσοφία ως διδακτικό αντικείμενο:
Πριν προχωρήσουμε στην έκθεση του σεναρίου, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε
συνοπτικά στην συζήτηση που αφορά την διδασκαλία της Φιλοσοφίας. Το ζήτημα μετάδοσης του
φιλοσοφικού λόγου συνιστά διαχρονικά ένα κεντρικής σημασίας φιλοσοφικό πρόβλημα. Είναι
γεγονός πως κατά εποχές το μάθημα της φιλοσοφίας παρουσιαζόταν άλλοτε ως γνώση της ιστορίας
των φιλοσοφικών ιδεών και διαπραγμάτευση των κειμένων των φιλοσόφων, άλλοτε ως ζωντανή
άσκηση του φιλοσοφείν και άλλοτε ως συνδυασμός των δύο τάσεων. Εξάλλου, λόγω της ιδιαίτερης
φύσης της, για τη Φιλοσοφία δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεωρία ειδικής διδακτικής
(Γεωργοβασίλης, 1993: 180). Κι αυτό γιατί μαθαίνω φιλοσοφία δεν σημαίνει ότι μαθαίνω μια
επιστήμη/γνωστικό αντικείμενο που απευθύνεται στην μνήμη, όπως για παράδειγμα η Ιστορία. Στο
μάθημα της φιλοσοφίας, κατά κοινή ομολογία, πρέπει να μαθαίνει κανείς πώς να φιλοσοφεί,
δηλαδή να μαθαίνει πώς να σκέπτεται αυτοδύναμα –όσο δύσκολο κι αν είναι να καθοριστεί με
ακρίβεια τι σημαίνει αυτό.
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Απόψεις που θεωρούν πως η Φιλοσοφία δεν είναι θεωρία, αλλά δραστηριότητα (Βενέτη,
2000: 274) μας οδηγούν να αναλογιστούμε πως η δραστηριότητα αυτή του πνεύματος θα πρέπει να
προκληθεί στον ενδιαφερόμενο και να παραχθεί από τον ίδιο –τον μαθητή στην περίπτωσή μας.
Υπόθεση εργασίας μας αποτελεί ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να μπορούμε να δείξουμε σε
κάποιον που δεν γνωρίζει να φιλοσοφεί πώς να ασκεί τη σκέψη του, έτσι ώστε αυτή να λειτουργεί
ορθότερα, ακριβέστερα και πιο υπεύθυνα, κατά την προσπάθεια διερεύνησης ή επίλυσης των
εννοιολογικών προβλημάτων που ο κόσμος και η ζωή θέτουν στην ανθρώπινη διάνοια.
2.2. Τα παιδαγωγικά εργαλεία:
2.2.1. Οι βιωματικές τεχνικές:
Ως παιδαγωγικό εργαλείο οι βιωματικές τεχνικές δεν προκρίνουν τόσο την απλή
απομνημόνευση, αλλά στοχεύουν στο να ωθήσουν τον μαθητή να αναζητήσει ο ίδιος το νόημα και
να εκφράσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την μάθηση και νοηματοδοτεί την ζωή.
Επιδιώκεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κινητοποίησή του, η νοητική και συναισθηματική
εμπλοκή του, η αξιοποίηση της εμπειρίας του και, μέσω αυτής, η οικειοποίηση της γνώσης
(Δεδούλη, 2003: 148). Πρόκειται, λοιπόν, για μια διαδικασία όχι άκαμπτη, αλλά ζωντανή και
δυναμική.
Κεντρικό πρόβλημα κάθε προσπάθειας σχεδιασμού της μαθησιακής διαδικασίας με βάση τις
αρχές της βιωματικής μάθησης είναι η επιλογή εμπειριών που έχουν θετική παιδευτική αξία για
τους μαθητές. Ο Dewey (1980: 33) υποστηρίζει ότι παρόμοια αξία έχουν οι εμπειρίες που επιζούν
παραγωγικά μέσα στις επόμενες και προτείνει ως κριτήρια επιλογής τις δύο αρχές του εμπειρικού
συνεχούς: α) την αρχή της συνέχειας, β) την αρχή της αλληλεπίδρασης.
Η βιωματική μάθηση αποτελεί μέσο κατανόησης του ίδιου μας του εαυτού και κατά συνέπεια
συμβάλει στην ανάπτυξη συνολικά της προσωπικότητάς μας (Καμαρινού, 2000: 84). Παιδαγωγικά,
οι βιωματικές μέθοδοι μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τόσο την ψυχοσυναισθηματική
ανάπτυξη των μαθητών όσο και και την διαμόρφωση των κινήτρων και των ενδιαφερόντων τους
(Μπακιρτζής, 2000: 102). Μια τέτοιου τύπου μάθηση για πολλούς οδηγεί τελικά στην ενδυνάμωση
των εμπλεκόμενων σε αυτή, καθώς θεωρείται πως, αν δοθεί η δυνατότητα οι μανθάνοντες να
εμπιστευτούν τον εαυτό τους και να στηριχτούν στις εμπειρίες τους για να μάθουν, τότε είναι σε
θέση να ελέγξουν την ζωή τους και να αλλάξουν τον κόσμο τους (Mezirow, 1991: 197).
Σημαντικό επίσης θεωρούμε το γεγονός ότι η βιωματική μάθηση αξιοποιεί τα υπάρχοντα και
προκαλεί νέα βιώματα μέσα από την συνδιαμόρφωση και την συμμετοχή στην μαθησιακή
διαδικασία. Συμμετοχή που προκύπτει μέσα από το γνήσιο ενδιαφέρον των ίδιων μαθητών. Τελικά
αυτό που ενδιαφέρει είναι το σχολείο να προτείνει μια σχέση με τον κόσμο ως σύνολο
καταστάσεων και σχέσεων μέσα στις οποίες εμπλέκεται ένα υποκείμενο ενσαρκωμένο, ενεργό,
σύγχρονο, προικισμένο με συναισθήματα (Charlot, 1999: 122).
2.2.2. Κινηματογράφος και εκπαίδευση:
Ο κινηματογράφος αποτελεί ένα μέσο σύγχρονο, ζωντανό, στενά δεμένο με τα ενδιαφέροντα
και τις προσλαμβάνουσες των μαθητών. Αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους και τους αφορά
άμεσα και ουσιαστικά. Οι εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρει τα συγκεκριμένο μέσο είναι
πολλές και ως ένα πολυτροπικό ερέθισμα μπορεί να προκαλέσει και να καλλιεργήσει
πολυγραμματισμούς, με υποψιασμένους θεατές (κατανόηση και αποκωδικοποίηση μηνύματος)
καλλιεργώντας την ικανότητά τους να αναλύουν το οπτικοακουστικό κείμενο, να συνειδητοποιούν
το εκφραστικό του δυναμικό και να το χρησιμοποιούν δημιουργικά (οπτικοακουστικός
εγγραμματισμός).
Για τους παραπάνω λόγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο που θα συμβάλει στην
υπέρβαση των παγιωμένων δομών της εκπαίδευσης, προσφέροντας έναν εναλλακτικό τρόπο
ενεργοποίησης των μαθητών. Ο κινηματογράφος, λοιπόν, μπορεί να μετατρέψει τον παθητικό
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δέκτη μηνυμάτων σε ενεργητικό θεατή με οξυμένο κριτικό βλέμμα (Αξιοποίηση των Τεχνών στην
εκπαίδευση, 2001: 4). Όλες αυτές οι δυνατότητες καθιστούν τον κινηματογράφο προνομιακό πεδίο
και για την πρόκληση του φιλοσοφικού στοχασμού και άσκησης της σκέψης –και με επιπλέον
δεδομένο πως μέσω αυτού μπορεί να αισθητοποιηθεί μια φιλοσοφική θεωρία, να παρουσιαστεί η
ζωή και το έργο διακεκριμένων φιλοσόφων ή να δοθούν αφορμές για φιλοσοφικές συζητήσεις.
2.3. Το σενάριο:
Το σενάριο που προτείνουμε είναι ευέλικτο τόσο όσον αφορά τις δραστηριότητες που θα
υλοποιηθούν όσο και την διάρκειά του (μπορεί να διαρκέσει από 4 ως 6 διδακτικές ώρες) και έχει
εφαρμοστεί στο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου σε έξι (6) συνολικά τμήματα της Β’ Λυκείου τα
τελευταία δύο σχολικά έτη (2016-2017, 2017-2018) σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας.
2.3.1. Η πρώτη δραστηριότητα: Βιωματικό Εργαστήριο: «Το φίλτρο της Κίρκης» (Διάρκεια:
1 διδακτική ώρα)
Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται να υλοποιηθεί την πρώτη φορά που ο εκπαιδευτικός
μπαίνει στην τάξη. Φροντίζουμε ώστε η διάταξη των καθισμάτων στην αίθουσα διδασκαλίας να
είναι κυκλική, χωρίς να υπάρχουν θρανία. Σε ένα από αυτά τα καθίσματα κάθεται ο εκπαιδευτικός,
ο οποίος έχει εκ των προτέρων προνοήσει να υπάρχει τοποθετημένο στο κέντρο του κύκλου ένα
διαφανές μπουκάλι με ένα έγχρωμο (κατά προτίμηση) υγρό. Αφού όλοι οι μαθητές μπουν στην
αίθουσα και καθίσουν στις καρέκλες τους, ο εκπαιδευτικός αυτοπαρουσιάζεται και στην συνέχεια
«προτείνει» το εξής υποθετικό σενάριο: «Το μπουκάλι που έχουμε όλοι μπροστά μας περιέχει ένα
ιδιαίτερο υγρό. Ένα μαγικό υγρό το οποίο, αν κάποιος το πιει, μπορεί να γίνει αθάνατος και συνάμα
να ξεχάσει όλη την προηγούμενη ζωή του – σαν αυτό που η Κίρκη πρόσφερε στους συντρόφους του
Οδυσσέα! Θα πρέπει τοποθετηθούμε όλοι σχετικά με το αν θα το πίναμε ή όχι και γιατί» (εφαρμογή
της τεχνικής του «μαγικού εάν» της μεθόδου Στανισλάβσκι). Δίνεται ως οδηγία πως ο κάθε
μαθητής έχει δικαίωμα να πάρει τον λόγο όποτε το επιθυμεί, αλλά μόνο για μία φορά, και η
τοποθέτησή του μπορεί να είναι αυτόνομη ή να σχολιάσει και στοιχεία από τις τοποθετήσεις όσων
ακούστηκαν προηγουμένως. Πρέπει όλοι οι μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους. Αφού
ολοκληρωθεί αυτός ο πρώτος κύκλος και υπάρχει ακόμη χρόνος, μπορούν να τοποθετηθούν και
όσοι μαθητές το επιθυμούν και για δεύτερη φορά.
Αφού μιλήσουν όλοι οι μαθητές, ακολουθεί συζήτηση. Αρχικά, ποια αίσθηση αποκομίζουν
από την διαδικασία που ακολουθήθηκε; Τι παρατηρούν σχετικά με το ερώτημα και με τις
απαντήσεις που δόθηκαν; Υπάρχει κάποιος, ο οποίος άκουσε κάτι που τον προβλημάτισε και στον
οποίο έχει δημιουργηθεί κάποια σκέψη που δεν είχε πριν; Διεύρυνε κανείς τον τρόπο σκέψης του;
Ως προς τι; Άλλαξε η στάση κάποιου απέναντι στο θέμα, καθώς άκουσε τις τοποθετήσεις των
συμμαθητών του;
Στην συζήτηση παρατηρούνται πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία: όλοι οι μαθητές εμπλέκονται
ενεργά στην διαδικασία. Εκφράζουν τις απόψεις τους, ακούνε τις απόψεις των άλλων, βιώνουν το
πρόβλημα, κρίνουν και αξιολογούν. Οι περισσότεροι, ακούγοντας απαντήσεις άλλων συμμαθητών
τους, στέκονται κριτικά απέναντί τους και διαμορφώνουν ή αναδιαμορφώνουν την στάση τους.
Συνειδητοποιούν πως η τοποθέτηση πάνω σε ένα ζήτημα δεν αποτελεί μια αβίαστη διαδικασία, αλλά
μια υπεύθυνη πράξη, ένα υπεύθυνα αρθρωμένο, στοιχειοθετημένο και στηριγμένο λογικά «γιατί».
Τα παραπάνω μπορούν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα: αν έβγαιναν από την θέση τους
ως μαθητές και παρατηρούσαν ως απολύτως αδαείς παρατηρητές την διαδικασία που
ακολουθήθηκε; Σε ποια συμπεράσματα θα κατέληγαν για την φύση της ίδιας τη συζήτησης και της
Φιλοσοφίας και για το είδος των ερωτημάτων που την απασχολούν;
Στο τέλος της συζήτησης αρχίζουν να οριοθετούνται όσα και το αναλυτικό πρόγραμμα ορίζει
για την διδασκαλία της Εισαγωγής στο μάθημα στο σχολείο. Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά από
αυτά: να κατανοήσουν οι μαθητές\-τριες, τη μέθοδο, την ιδιοτυπία και τη σπουδαιότητα της
φιλοσοφίας ως πνευματικής επίδοσης, να ασκήσουν την επιχειρηματολογική τους ικανότητα με την
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πεποίθηση ότι η επιχειρηματολογία και ο διάλογος αποτελούν τα κυριότερα όπλα ενάντια στην
αυθαιρεσία, τον αυταρχισμό και τη βία, να πεισθούν ότι υπάρχουν θέματα, προβλήματα και
διλήμματα τα οποία τίθενται, αλλά δεν επιλύονται, από την επιστήμη και την τεχνολογία και τα
οποία μπορεί να προσεγγίσει η Φιλοσοφία με τρόπο πιο συνθετικό και διαλεκτικό κτλ. (Πρόγραμμα
Σπουδών για την Φιλοσοφία: 3-4).
Στο τέλος της διδακτικής ώρας ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να γράψουν σε ένα
κομμάτι χαρτί μια λέξη ή φράση που περιγράφει αυτό που βίωσαν και στην συνέχεια να το
διαβάσουν ενώπιον όλων.
2.3.2. Η δεύτερη δραστηριότητα: «The Truman show» (διάρκεια 3 – 4 διδακτικές ώρες)
Προβάλλονται επιλεγμένα αποσπάσματα της ταινίας «The Truman show» (1998). Τα
αποσπάσματα αυτά επιλέγονται, ώστε να καλύπτουν το πολύ δύο διδακτικές ώρες, προκειμένου οι
μαθητές να μπορέσουν να μορφώσουν όσο το δυνατόν πιο σφαιρική άποψη για την ταινία, να μην
χάσουν την αίσθηση της ολότητας και του ενιαίου καλλιτεχνικού έργου, αλλά και να εξοικονομηθεί
πολύτιμος διδακτικός χρόνος.
Δίδεται στην συνέχεια Φύλλο Εργασίας, στο οποίο οι μαθητές καλούνται, σε ομάδες, να
σχολιάσουν την ταινία, σκηνές της, απόψεις ή συμπεριφορές που παρουσιάστηκαν. Ενδεικτικά
ερωτήματα:







Πώς θα αντιδρούσαν οι ίδιοι αν βρίσκονταν στην θέση του πρωταγωνιστή που
συνειδητοποιεί την αλήθεια για τον κόσμο του;
Πώς επηρέασε τον Τρούμαν η απόκρυψη της αλήθειας και πώς η αποκάλυψή της;
Πώς αποτιμούν/ αξιολογούν οι μαθητές τα επιχειρήματα, με τα οποία υποστήριξε ο
«σκηνοθέτης» και υπεύθυνος του σόου την απόφασή του;
Ας μιλήσουν ως Τρούμαν, ως τηλεθεατής του σόου, ως εργαζόμενος σε αυτό κτλ. (παιχνίδι
ρόλων).
Ποια ερωτήματα τούς γέννησε η ταινία σχετικά με την δική τους καθημερινότητα; Μήπως
είναι πιθανό να βιώσουν ή να βιώνουν ήδη κάτι παρόμοιο;
Και γιατί τελικά προβλήθηκε αυτή η ταινία; Με ποια σκοπιμότητα πιστεύουν ότι την
επέλεξε ο διδάσκων;

Στην συζήτηση που ακολουθεί, και με δεδομένο πως ήδη έχει προηγηθεί η πρώτη
δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός συνεχίζει με «ανοικτού τύπου» ερωτήματα. Για παράδειγμα, για
ποιους λόγους θα ενδιέφερε η ταινία έναν φιλόσοφο;
Οι απαντήσεις των μαθητών γεννούν με την σειρά τους ερωτήματα που κινούνται στις εξής
κατευθύνσεις: Έχουμε τελικά γνώση του κόσμου που ζούμε; Είναι αυτός ο πραγματικός; Πόσο
ηθικό είναι να ελέγχει κανείς τη ζωή του άλλου; Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να γίνει αυτό, εκτός
από αυτόν που είδαμε στην ταινία; Ποια μπορεί να είναι η ευθύνη αυτού που συναινεί ή αδιαφορεί
για μια «μη ορθή» πράξη; Ποιος μπορεί να ορίσει το ηθικό ή το δίκαιο και ποια η μεταξύ τους
σχέση; Μπορούμε να πούμε ποτέ ότι γνωρίζουμε τον κόσμο μας;
Στην φάση αυτή δεν δίνεται τόση προτεραιότητα στο να απαντηθούν τα ερωτήματα, όσο το
να διατυπωθούν ευκρινώς και συνειδητοποιημένα. Πράγματι, βλέπουμε πως τα ερωτήματα αυτά
αρχίζουν να γίνονται πιο συγκεκριμένα και στοχευμένα. Παράλληλα, αρχίζουν να σκιαγραφούνται
και οι κλάδοι της Φιλοσοφίας (Ηθική, Γνωσιολογία, Οντολογία).
2.4. Άλλες προτεινόμενε δραστηριότητες:
Τέτοιου είδους βιωματικά εργαστήρια μπορούν να υλοποιηθούν με διαφορετικά πρώτα
ερεθίσματα κάθε φορά. Ενδεικτικά προτείνουμε:
Α) Μελέτη από τους μαθητές αποσπασμάτων από λογοτεχνικά κείμενα που έχουν
φιλοσοφικό ενδιαφέρον. Τέτοια κείμενα κατάλληλα για τέτοιου είδους επεξεργασία υπάρχουν
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πολλά. Ενδεικτικά αναφέρουμε το «Η Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων»: η σκηνή που έχει
«κολλήσει» στον χρόνο. (Κάρολ, 2009: 106 – 119)
Β) Δραματοποίηση και παρουσίαση θεατρικών αποσπασμάτων που μπορούν να προκαλέσουν
φιλοσοφικό στοχασμό. «Είμαστε πλασμένοι από το υλικό που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και η ζωή
μας κρατάει όσο ένας ύπνος» γράφει ο Σαίξπηρ (Σαίξπηρ, 2000).
Γ) Τα ίδια τα φιλοσοφικά κείμενα, μόνα τους ή σε συνδυασμό με λογοτεχνικά έργα, μπορούν
επίσης να επιστρατευτούν για τον ίδιο σκοπό. Η αλληγορία με το δαχτυλίδι του Γύγη σε
συνδυασμό με την ταινία «Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» θα ήταν μια ενδιαφέρουσα πρόταση.
Δ) Ταινίες που μπορεί να προβληθούν εναλλακτικά για την δεύτερη δραστηριότητα είναι οι:
«Ο μάγος Άιζενχαϊμ» (ηθική, γνωσιολογία), «The island» (Ηθική, γνωσιολογία), «The Minority
Report» (πολιτική, ηθική) κτλ.
3. Συμπεράσματα
Στο τέλος της διδασκαλίας της Εισαγωγής στην Φιλοσοφία θεωρήσαμε πως καλύφθηκε
επαρκώς η διδακτέα ύλη: Σύμφωνα με το σχολικό εγχειρίδιο οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν
την ιδιαιτερότητα των φιλοσοφικών ερωτημάτων, να γνωρίσουν τους κλάδους της φιλοσοφίας και
να συνειδητοποιήσουν τους βασικούς στόχους της φιλοσοφικής δραστηριότητας (1. Διασάφηση
γενικών εννοιών. 2. Αιτιολόγηση βασικών πεποιθήσεων. 3. Διαμόρφωση μιας συνολικής θεώρησης
του κόσμου και της θέσης του ανθρώπου μέσα σ’ αυτόν. 4. Καθοδήγηση της πράξης και οργάνωση
του τρόπου ζωής μας).
Η εκπαιδευτικός παρατήρησε πως το ενδιαφέρον των μαθητών υπήρξε αμείωτο και η
συμμετοχή τους ζωηρή και αδιάλειπτη. Ενεργοποιήθηκαν όλοι ανεξαιρέτως –ακόμη και στις
περιπτώσεις που, στην διάρκεια της χρονιάς, δεν εφαρμόζονταν πάντα δραστηριότητες τέτοιου
τύπου (αν και οι ίδιοι συχνά τις επιζητούσαν). Οι ίδιοι, επίσης, πρότειναν, ανάλογα με το κεφάλαιο
που πραγματευόμασταν, την μελέτη έργων τέχνης, λογοτεχνικών βιβλίων ή την προβολή ταινιών,
που θεωρούσαν σχετικές με το θέμα μας. Σε ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε οι μαθητές
απάντησαν πως το ενδιαφέρον τους προκλήθηκε και διατηρήθηκε συνεχώς, καθώς τα προς
συζήτηση θέματα τους αφορούσαν προσωπικά και η πραγμάτευσή τους δεν γινόταν με την μορφή
απλής «έκθεσης ιδεών», αλλά με την πρόθεση να βρεθεί από κοινού μια ικανοποιητική λογικά
θεμελιωμένη απάντηση.
Παρατηρήθηκε ακόμη πως σταδιακά οι μαθητές κατά την διάρκεια της διεξαγωγής διαλόγου
μέσα στην τάξη γίνονταν πιο απαιτητικοί από την διδάσκουσα και τους συμμαθητές τους ως προς
το αίτημα ισχυρής αιτιολόγησης πεποιθήσεων που εκφράζονταν. Ήταν επίσης πρόθυμοι να
αναδιαμορφώσουν τις στάσεις τους σε περίπτωση που οι συμμαθητές τους επιστράτευαν
πειστικότερα επιχειρήματα. Στόχος της ομάδας ήταν η αναζήτηση της αλήθειας: οι μαθητές ήταν
περισσότερο διατιθέμενοι να πεισθούν και να διευρύνουν τη σκέψη τους, να την αναθεωρήσουν, να
την αποτιμήσουν κριτικά με την βοήθεια των συμμαθητών τους, παρά να πείσουν με κάθε κόστος
για την ορθότητα των δικών τους απόψεων.
Σύμφωνα με τον Γεωργοβασίλη (1993: 183), φιλόσοφος δεν είναι όποιος κατέχει τη γνώση, δεν
είναι ο δογματικός, ο γνώστης, ο πλούσιος σε γνώσεις, ο πολυμαθής, αλλά εκείνος που του λείπει η γνώση,
την αγαπά και θέλει σφοδρώς να την αποκτήσει. Φιλόσοφος είναι ο αγνοών, ο απορών, ο αμφιβάλλων, ο
ζητιάνος της αλήθειας. Μέσα από δραστηριότητες, σαν αυτές που προτείναμε στην εργασία μας,
θεωρούμε πως είναι δυνατόν να τεθούν και να αναπτυχθούν φιλοσοφικοί προβληματισμοί, αλλά και να
επιχειρηθούν απόπειρες απάντησης σε αυτούς από τους μαθητές. Η σταδιακή συνειδητοποίηση πως,
ξεκινώντας από προσωπικές εμπειρίες και ενδιαφέροντα, οι ίδιοι είχαν οριοθετήσει το πλαίσιο στο
οποίο κινείται ο φιλοσοφικός στοχασμός/ πρακτική και είχαν θίξει και απαντήσει σε βασικά
προβλήματα που αφορούν την φύση του αντικειμένου που θα διδαχτούν, υπήρξε πολύτιμη: οι μαθητές
συνειδητοποίησαν πως φιλοσοφούν και ότι μπορούν να το κάνουν! Και η συνειδητοποίησή τους αυτή
αποτελεί μια ασφαλή και αισιόδοξη αρχή για την διδασκαλία ενός μαθήματος σαν την Φιλοσοφία. Το
σενάριο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση.
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Περίληψη
Η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα που δημιουργείται με την ύπαρξη πολυπολιτισμικών
σχολείων, αλλά και με την εξέλιξη της τεχνολογίας εντείνει την ανάγκη για εύρεση καινούριων
μεθόδων μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρήθηκε η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προϊόντος
που κινείται ανάμεσα σε τρεις πυλώνες, τη διαπολιτισμικότητα, τη μάθηση μέσω παιχνιδιού και την
τεχνολογία (επαυξημένη πραγματικότητα). Σχεδιάστηκε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που έχει ως
στόχο την εξυπηρέτηση των στόχων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ενώ, παράλληλα, στοχεύει
στην παροχή ευκαιριών έκφρασης σε μαθητές που έχουν βιώσει καταστάσεις μετανάστευσης ή
προσφυγιάς. Η επιλογή της κατασκευής επιτραπέζιου παιχνιδιού στηρίχτηκε στον παιγνιώδη
χαρακτήρα τους και στο γεγονός ότι αξιοποιούνται για παιδαγωγικούς σκοπούς. Επιπλέον, το
επιτραπέζιο παιχνίδι συμπεριέλαβε στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας, μιας τεχνολογίας που
εμπλουτίζει τον πραγματικό κόσμο με ψηφιακά στοιχεία. Ο μεθοδολογικός σχεδιασμός του
βασίστηκε σε μια σειρά από χαρακτηριστικά που αφορούν τον σχεδιασμό επιτραπέζιων παιχνιδιών.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του επιτραπέζιου ανέδειξαν τα πλεονεκτήματα και τις
κατασκευαστικές κατευθύνσεις που προκύπτουν από τον συνδυασμό επιτραπέζιου παιχνιδιούεπαυξημένης πραγματικότητας στην εξυπηρέτηση των στόχων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: διαπολιτισμικότητα, επιτραπέζιο, παιχνίδι, επαυξημένη πραγματικότητα
1. Εισαγωγή
Η εκπαίδευση αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις διάφορες εξελίξεις, κοινωνικές,
πολιτικές, επιστημονικές, τεχνολογικές, ο οποίος έχει την ιδιότητα να εισάγει ομαλά το νέο και
παράλληλα, να το φιλτράρει από τα αρνητικά στοιχεία. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα
εργασία στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι στοχεύουν σε ποιοτικότερη και
ουσιαστικότερη μάθηση, όπως και στην αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Συγκεκριμένα, οι
άξονες αυτοί είναι η διαπολιτισμικότητα, η παιγνιώδη/ενεργητική μάθηση και η τεχνολογία.
Ένα από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου σχολείου είναι τα διαπολιτισμικά στοιχεία, τα
οποία έγιναν εντονότερα λόγω της αυξημένης παρουσίας μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά
περιβάλλοντα. Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η ενσωμάτωση διαπολιτισμικών στοιχείων που θα
καταστήσουν το σχολείο αποδοτικότερο και πιο εναρμονισμένο με τις κοινωνικές εξελίξεις. Το
σχολείο επιβάλλεται να στοχεύει στη διαπολιτισμική μάθηση αναδεικνύοντας την πολιτισμική
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ετερότητα ως πλούτο (Σακελλαρίδης, 2008). Είναι αναγκαίο να επικεντρώνεται στην καλλιέργεια
δεξιοτήτων που προωθούν τη διαπολιτισμική μάθηση, όπως, η ενσυναίσθηση, η ανοχή των
αντιφάσεων, η κριτική στάση, η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων (Γκόβαρης, 2001). Οι
Μπαλτατζής και Νταβέλος (2009) αναλύουν θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τονίζουν την
ανάγκη διασφάλισης ισότητας ως προς το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ενθάρρυνσης της
πολιτισμικής ποικιλομορφίας, όπως επίσης, την ανάγκη διασφάλισης της κοινωνικής αρμονίας
μέσω του σχολείου, την καταπολέμηση των διακρίσεων, και την ενίσχυση στρατηγικών που
συμβάλλουν στη διαπολιτισμική κατανόηση και επικοινωνία. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο
Γεωργογιάννης (2009) προσθέτοντας ότι η καλλιέργεια της αλληλοκατανόησης, της
αλληλοαποδοχής και της αλληλεγγύης ωφελεί, εκτός από τα άτομα με πολιτισμικές διαφορές,
ολόκληρο τον πληθυσμό. Συνοψίζοντας, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη στοιχείων
διαπολιτισμικής αγωγής μέσω του σχολείου, καθώς είναι απαραίτητα για την ευημερία της
κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η παρούσα εργασία, στην οποία σχεδιάστηκε καινοτόμος
πρακτική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που συμβάλλουν στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Το παιχνίδι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της παιδικής ηλικίας. Η σημασία του είναι κομβική
για την ανάπτυξη του παιδιού (Vygotsky, 1980˙ Piaget, 1972). Επιπλέον, το παιχνίδι συμβάλλει
σημαντικά στη μάθηση (Wood & Bennett, 2001˙ Miller, 2008). Ιδιαίτερα στον σύγχρονο κόσμο της
τεχνολογίας το ψηφιακό παιχνίδι φαίνεται ότι παρέχει πληροφορίες, θέτει κανόνες και στόχους,
προωθεί τη δημιουργική σκέψη, επιτρέπει τη συναισθηματική εμπλοκή και γενικότερα προσφέρει
ευκαιρίες μάθησης (Prensky, 2001). Παρόμοια χαρακτηριστικά έχουν και τα ψηφιακά επιτραπέζια
παιχνίδια ακόμα και αν δεν είναι ξεκάθαρος ο εκπαιδευτικός τους προσανατολισμός, όπως
συμβαίνει με κλασσικά επιτραπέζια παιχνίδια (Hinebaugh, 2009). Ωστόσο, έχουν κατασκευαστεί
επιτραπέζια παιχνίδια με ξεκάθαρους εκπαιδευτικούς στόχους. Μάλιστα, εκπαιδευτικοί, μεταξύ
άλλων παιχνιδιών, χρησιμοποιούν και επιτραπέζια στις τάξεις τους (Miller, 2008). Πολλά από αυτά
έχουν ενδιαφέροντα μαθησιακά αποτελέσματα (Siegler, & Ramani, 2008˙ Cavanagh, 2008˙
Ramani, Siegler, & Hitti, 2012). Τα γνωστικά αντικείμενα που μπορούν να αξιοποιηθούν
ποικίλουν. Οι Mayer και Harris (2010) αναφέρουν ότι αξιοποιούνται στα γνωστικά αντικείμενα της
γλώσσας, των μαθηματικών, της ιστορίας, της γεωγραφίας, της φυσικής, ενώ παράλληλα
προτείνουν επιτραπέζια παιχνίδια για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Τέλος, σύμφωνα με τους ίδιους
τα παιχνίδια προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες, αυξάνουν την εμπλοκή των μαθητών, αναπτύσσουν
κοινωνικές δεξιότητες, και συμβάλουν στην καλλιέργεια των διαφορετικών επιπέδων σκέψης. Τα
παραπάνω συνηγορούν στο ότι το παιχνίδι, και μάλιστα, το επιτραπέζιο μπορεί να αξιοποιηθεί στην
τάξη με ελεγχόμενους παιδαγωγικούς στόχους σε ποικίλες ηλικιακές ομάδες.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει την εκπαίδευση εισχωρώντας με διάφορους
τρόπους. Μία από τις τεχνολογίες που έχει εισέλθει δυναμικά στην κοινωνία και φαίνεται να έχει
προοπτικές, είναι η επαυξημένη πραγματικότητα. Η επαυξημένη πραγματικότητα συνδυάζει τον
πραγματικό κόσμο με τον ψηφιακό, εμπλουτίζοντας τον πραγματικό με ψηφιακό υλικό που μπορεί
να έχει και τη δυνατότητα διάδρασης (van Krevelen & Poelman, 2010˙ Yuen, Yaoyuneyong &
Johnson, 2011). Η επαυξημένη πραγματικότητα συνδέεται με smartphones ή tablets. Συνεπώς,
συνδέεται με την θεωρία της κινητής μάθησης (mobile learning), η οποία σύμφωνα με τους
Sharples και Roschelle (2010) ορίζεται ως η αξιοποίηση φορητών συσκευών στην εκπαιδευτική
πράξη. Η τελευταία φαίνεται να δημιουργεί νέες δυνατότητες στην εκπαιδευτική πράξη (Wilkinson
& Barter, 2016). Όσον αφορά την επαυξημένη πραγματικότητα, έρευνες έχουν αναδείξει το
γεγονός ότι η αξιοποίησή της μπορεί να φέρει ενδιαφέροντα μαθησιακά αποτελέσματα και να
ενθουσιάσει τους μαθητές (Radu, 2014˙ Φωκίδης & Φωνιαδάκη, 2017˙ Φωκίδης & Μακαρούνα,
2017˙ Μαστροκούκου & Φωκίδης, 2017). Τέλος, οι Lee H. S. και Lee J. W. (2008) παρουσιάζουν
μια ενδιαφέρουσα πρόταση που συνδυάζει επιτραπέζιο παιχνίδι στα μαθηματικά και επαυξημένη
πραγματικότητα, η οποία θεωρούν ότι αυξάνει τη συμμετοχή των μαθητών, όπως και το
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Επομένως, είναι δυνατό να ειπωθεί ότι η επαυξημένη πραγματικότητα
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μπορεί να αξιοποιηθεί με απώτερους εκπαιδευτικούς στόχους, αυξάνοντας, παράλληλα, την
ελκυστικότητα του παραγόμενου προϊόντος.
2.1. Μεθοδολογικός Σχεδιασμός
Ο σχεδιασμός του επιτραπέζιου παιχνιδιού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία του
όλου εγχειρήματος, καθώς σύνθεσε τους τρεις βασικούς άξονες που περιεγράφηκαν προηγουμένως.
Ως κύριος στόχος ορίστηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού με
στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της
ενσυναίσθησης, της ανοχής των αντιφάσεων, της κριτικής στάσης, της επικοινωνίας και της
ανταλλαγής απόψεων. Επίσης, η ανάπτυξη του παιχνιδιού στόχευε στην παροχή ευκαιριών
έκφρασης σε μαθητές που έχουν βιώσει συνθήκες μετανάστευσης ή προσφυγιάς.
Οι Mayer και Harris (2010) αναλύουν μια σειρά από χαρακτηριστικά που αφορούν τον
σχεδιασμό επιτραπέζιων παιχνιδιών. Τα σημαντικότερα από αυτά, που μελετήθηκαν και
αξιοποιήθηκαν στον σχεδιασμό του παιχνιδιού, είναι οι πληροφορίες που σχετίζονται με την
εξέλιξη του παιχνιδιού και το πλούσιο περιβάλλον, η παροχή ανοιχτών ή κλειστών αποφάσεων, ο
σκοπός του παιχνιδιού και η βαθμολόγηση και, τέλος, η λογική στον τρόπο παιξίματος του
παιχνιδιού (μηχανική του παιχνιδιού).
Όσον αφορά το πρώτο χαρακτηριστικό οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εξέλιξη του
παιχνιδιού αποφασίστηκε να είναι ελάχιστες, καθώς ο στόχος του παιχνιδιού είναι να μπουν οι
μαθητές στον ρόλο του μετανάστη ή πρόσφυγα και να βιώσουν την κατάσταση που βρίσκεται, στην
οποία οι επιλογές είναι περιορισμένες. Αντίθετα, το περιβάλλον σχεδιάστηκε εξαιρετικά πλούσιο,
με 3D αναπαραστάσεις, συνδέσμους που οδηγούν σε ειδησεογραφικά άρθρα και πολυμεσικό υλικό.
Το πλούσιο υλικό εξυπηρετεί την καλύτερη ταύτιση των παικτών με τον ρόλο τους στο παιχνίδι,
αλλά και γνωστικούς σκοπούς, όπως να γνωρίσουν οι παίκτες την κατάσταση που βρίσκονται κάθε
φορά οι πρόσφυγες ή οι μετανάστες. Ευκαιρίες για τη λήψη αποφάσεων δεν υλοποιήθηκαν, κάτι
που εξυπηρετεί τη ρεαλιστικότητα, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ο ξεριζωμός ανθρώπων
από τις εστίες τους είναι μονόδρομος και η ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών είναι ανύπαρκτη. Ο
σκοπός του παιχνιδιού είναι όλοι οι παίκτες να ξεπεράσουν τα εμπόδια που εμφανίζονται και να
φτάσουν στον τερματισμό. Ο πρώτος είναι ο νικητής, ωστόσο, είναι απαραίτητο για να τελειώσει
το παιχνίδι να φτάσουν όλοι στον τερματισμό. Οι παίκτες που τερματίζουν συνεχίζουν να
συμμετέχουν στην εξέλιξη του παιχνιδιού, βοηθώντας τους άλλους παίκτες να τερματίσουν, σημείο
που δείχνει πως πρέπει όλοι οι άνθρωποι να είναι σε εγρήγορση πάνω σε θέματα μετανάστευσης ή
προσφυγιάς. Τέλος, η λογική που παίζεται το παιχνίδι είναι απλή όπως στα περισσότερα
επιτραπέζια, δηλαδή με μια προκαθορισμένη σειρά οι παίκτες παίζουν ένας-ένας «ρίχνοντας» ένα
ηλεκτρονικό ζάρι. Επιλέχτηκε αυτός ο τρόπος παιχνιδιού διότι, αφενός είναι απλός και οικείος
στους παίκτες επιτρέποντας τους να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στο υλικό του παιχνιδιού,
αφετέρου, δίνει τη δυνατότητα παιξίματος και σε μαθητές μικρών ηλικιών.
Οι Wu, Chen και Huang (2014) σε έρευνα που πραγματοποίησαν, δημιούργησαν ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι με ψηφιακά στοιχεία για την εκμάθηση της γλώσσας. Ορισμένα στοιχεία που
αφορούν την ανάπτυξη του παιχνιδιού αποδείχθηκαν εξαιρετικά χρήσιμα στο σχεδιασμό του
παρόντος παιχνιδιού. Τα στοιχεία αυτά είναι, η δομή του συστήματος, η εκπαιδευτική σχεδίαση, η
παροχή αυθεντικού πλαισίου, η συνεργασία στην οικοδόμηση της γνώσης, η προώθηση του
προβληματισμού και η παροχή στήριξης και βοήθειας.
Όσον αφορά τη δομή του συστήματος επιλέχτηκε να αντικατασταθούν τα παραδοσιακά
στοιχεία του επιτραπέζιου παιχνιδιού (οδηγίες, κάρτες, ζάρι κ.τ.λ.) με στοιχεία επαυξημένης
πραγματικότητας. Σχετικά με την εκπαιδευτική σχεδίαση, οι συζητήσεις και οι σχολιασμοί που θα
γίνονταν στην τάξη πάνω σε θέματα προσφυγιάς και μετανάστευσης, συμπυκνώθηκαν στην εξέλιξη
του επιτραπέζιου παιχνιδιού. Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, στο οποίο
πραγματοποιείται η εξομοίωση της πορείας προσφύγων/μεταναστών στην αναζήτηση καλύτερων
συνθηκών διαβίωσης. Ο σχολιασμός και η ερμηνεία του υλικού που περιλαμβάνεται στο παιχνίδι
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προϋποθέτει τη συνεργασία των παικτών. Οπότε, προωθείται η ομαδική συμμετοχή στην εξέλιξη
του παιχνιδιού και στην οικοδόμηση των γνώσεων. Η παροχή καταστάσεων προβληματισμού είναι
το βασικότερο στοιχείο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ώστε να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τέλος, κρίθηκε απαραίτητη η παροχή στήριξης και συντονισμού από
τον εκπαιδευτικό, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες μαθητών.
Το επιτραπέζιο παιχνίδι επιλέχτηκε να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι συμβατό με
την ηλικιακή ομάδα των μαθητών όλων των τάξεων του Δημοτικού (Πίνακας 1). Πιο
συγκεκριμένα, όπως προειπώθηκε, ο τρόπος παιξίματος είναι κοινότυπος, σημείο που διευκολύνει
ακόμα και τις μικρότερες ηλικίες να παίζουν. Επίσης, παρουσιάζει ευελιξία στην αξιοποίηση των
πληροφοριών που είναι διαθέσιμες μέσω των στοιχείων επαυξημένης πραγματικότητας. Οι
μικρότερες τάξεις μπορούν να παρατηρούν τις 3D αναπαραστάσεις, τις εικόνες και τους τίτλους
των άρθρων σε κάθε κόμβο και να τις σχολιάζουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Οι
μεγαλύτερες τάξεις μπορούν να μελετήσουν σε βάθος τα άρθρα που υπάρχουν σε κάθε κόμβο,
ώστε να προκληθεί γόνιμος διάλογος και συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση δίνεται η δυνατότητα να
εκφραστούν μαθητές που έχουν παρόμοιες εμπειρίες. Εν κατακλείδι, το παιχνίδι είναι δυνατό να
αξιοποιηθεί από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες με τον συντονισμό του εκπαιδευτικού, ώστε να
πετύχει τους στόχους που έχει θέσει.
Πίνακας 1: Σφάλμα! Δεν υπάρχει κείμενο καθορισμένου στυλ στο έγγραφο.

Τάξεις Δημοτικού
Α΄ & Β΄
Γ΄ & Δ΄
Ε΄ & Στ΄

Τρόπος παιχνιδιού
Παρατήρηση 3D αναπαραστάσεων και οπτικοακουστικού
υλικού.
Παρατήρηση 3D αναπαραστάσεων και οπτικοακουστικού
υλικού, σχολιασμός των τίτλων των άρθρων.
Παρατήρηση 3D αναπαραστάσεων και οπτικοακουστικού
υλικού, μελέτη και σχολιασμός των άρθρων.

2.2. Κατασκευή
Για την κατασκευή του επιτραπέζιου παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά
προγράμματα. Αρχικά, για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία όλων των δυσδιάστατων γραφικών και
του ταμπλό χρησιμοποιήθηκε το ελεύθερο πρόγραμμα δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνας
Gimp2. Για τη δημιουργία ή επεξεργασία των 3D αντικειμένων χρησιμοποιήθηκε η 3D ζωγραφική
των windows 10 που παρέχει η Microsoft. Για τον εμπλουτισμό του παιχνιδιού με στοιχεία
επαυξημένης πραγματικότητας επιλέχτηκε και αξιοποιήθηκε το blipbuilder της εταιρίας Blippar
(www.blippar.com/en/).
Αρχικά, κατασκευάστηκε το ταμπλό του παιχνιδιού το οποίο αποτελείται από 13 κόμβους,
συμπεριλαμβανομένων αυτών της αφετηρίας και του τερματισμού. Η επιλογή των γραφικών είναι
σχετική με το θέμα του παιχνιδιού (Εικόνα 1). Συγκεκριμένα, στον κόμβο της αφετηρίας
απεικονίζονται άνθρωποι που ξεκίνησαν να μετακινούνται. Αντίθετα, στον κόμβο του τερματισμού
απεικονίζεται ο στόχος των μεταναστών ή των προσφύγων για μια καλύτερη ζωή. Δηλαδή,
εικονίζεται μια χαρούμενη οικογένεια που παίζει, ενώ στο βάθος φαίνεται ένα σπίτι που συμβολίζει
τη μόνιμη και ποιοτική εγκατάσταση. Στους υπόλοιπους κόμβους εμφανίζεται η κοινή απεικόνιση
μιας οικογένειας μεταναστών ή προσφύγων. Το σημείο που διαφέρουν οι κόμβοι αυτοί, είναι τα
εκφραστικά μάτια παιδιών διαφορετικών φυλών με διαφορετικά συναισθήματα. Ο δυναμισμός
αυτής της απεικόνισης έχει ως στόχο να αναδείξει τόσο τη διαφορετικότητα, όσο και την ισότητα
και την κοινή φύση του ανθρώπου. Εν συνεχεία, στο κέντρο του ταμπλό αναγράφεται ο τίτλος του
παιχνιδιού και πίσω φαίνεται ο παγκόσμιος χάρτης σε γραφικό τετράγωνων ψηφίδων. Ο
παγκόσμιος χάρτης περιβάλλεται από τους τετράγωνους κόμβους που μοιάζουν συνέχεια των
ψηφίδων, αφενός δημιουργώντας ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα, αφετέρου δηλώνοντας ότι το
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φαινόμενο της προσφυγιάς και της μετανάστευσης είναι παγκόσμιο και αφορά όλους τους
ανθρώπους.

Εικόνα 1: Το ταμπλό του παιχνιδιού

Στη συνέχεια, ορίστηκε ο τρόπος αξιοποίησης της επαυξημένης πραγματικότητας, ο οποίος
όχι μόνο αντικατέστησε τις κάρτες με τις πληροφορίες, τις οδηγίες, το ζάρι κ.τ.λ., αλλά έδωσε τη
δυνατότητα εμφάνισης 3D απεικονίσεων, όπως και την πρόσβαση σε απεριόριστο όγκο
οπτικοακουστικών πληροφοριών. Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας
εμφανίζονται στους παίκτες σκανάροντας με smartphone ή tablet τον κάθε κόμβο ξεχωριστά
(Εικόνα 2). Οι κόμβοι εμφανίζουν ομοιομορφία ως προς τα στοιχεία επαυξημένης
πραγματικότητας. Συγκεκριμένα, σε κάθε κόμβο εμφανίζονται 3D αναπαραστάσεις και πλήκτρα
που οδηγούν σε ειδησιογραφικά άρθρα. Επίσης, πατώντας πάνω στις 3D αναπαραστάσεις
εμφανίζεται η κύρια πληροφορία που προωθεί την εξέλιξη του παιχνιδιού. Η τελευταία αποτελεί το
επίκεντρο του κόμβου και όλο το υλικό που υπάρχει στον κόμβο συνδέεται θεματικά με αυτή.

Εικόνα 2: Σκανάρισμα κόμβου με smartphone
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Τέλος, το όνομα που επιλέχτηκε για το παρόν επιτραπέζιο «Ο δρόμος της ελπίδας»
συμπυκνώνει όλη την ουσία της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Οι άνθρωποι αφήνουν τους
τόπους γέννησής τους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον (η ελπίδα) και όλα αυτά που τους
συμβαίνουν σε αυτήν την αναζήτηση (ο δρόμος), αποτελούν την εξέλιξη του παιχνιδιού.
2.3. Παρουσίαση ενός γύρου του παιχνιδιού
Κρίνεται σκόπιμο σε αυτό το σημείο να παρουσιαστεί συνοπτικά η εξέλιξη ενός γύρου του
παιχνιδιού, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η ροή του παιχνιδιού, αλλά και ο συνδυασμός
παιχνιδιού-μάθησης με τη συμβολή της επαυξημένης πραγματικότητας. Αρχικά, θα παρουσιαστούν
ο σκοπός και οι κανόνες τους παιχνιδιού.
Κανόνες του παιχνιδιού:
Σκοπός


Σκοπός του παιχνιδιού είναι όλοι οι παίκτες να φτάσουν στον τερματισμό.
Οδηγίες










Ο πρώτος παίκτης που θα φτάσει στον τερματισμό είναι ο νικητής.
Η σειρά που θα παίξει κάθε παίκτης προαποφασίζεται πριν την έναρξη του παιχνιδιού και
επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος του.
Κάθε παίκτης παίζει ρίχνοντας το ηλεκτρονικό ζάρι και μετακινώντας το πιόνι του.
Το ηλεκτρονικό ζάρι μπορεί να πάρει πέντε διαφορετικές τιμές, 1 ή 2 ή 3 βήματα μπροστά,
είτε 1 ή 2 βήματα πίσω.
Κάθε παίκτης μετακινείται τόσα βήματα, όσα του έδειξε το ζάρι. (Aν δεν είναι δυνατό να
εκτελεστούν όλα τα βήματα, εκτελούνται τα περισσότερα σύμφωνα με την ένδειξη του
ζαριού.)
Ο τετράγωνος κόμβος που σταματάει ο κάθε παίκτης μετά την ένδειξη του ζαριού
σκανάρεται με smartphone ή tablet (με την εφαρμογή blippar).
Από τα στοιχεία που θα εμφανιστούν πατώντας πάνω στα 3D αντικείμενα εμφανίζεται η
βασική οδηγία που πληροφορεί για την επόμενη κίνηση του παίκτη. Οι υπόλοιπες
πληροφορίες που βρίσκονται στον κόμβο διαβάζονται, αναλύονται και σχολιάζονται με τη
βοήθεια του εκπαιδευτικού ή συντονιστή και προσφέρουν τροφή για σκέψη.

Στο παράδειγμα που ακολουθεί παίζουν 2 μαθητές Δ΄ Δημοτικού με την υποστήριξη του
εκπαιδευτικού. Ξεκινώντας το παιχνίδι ο πρώτος παίκτης «ρίχνει» το ηλεκτρονικό ζάρι, φέρνοντας
την ένδειξη «1 βήμα μπροστά». Ο πρώτος παίκτης μετακινεί το πιόνι του έναν κόμβο μπροστά, και
σκανάρει με τη ταμπλέτα τον κόμβο. Στην ταμπλέτα εμφανίζονται να στέκονται στον κόμβο σε 3D
απεικόνιση ένα ανθρωπάκι και ένα τεθωρακισμένο, όπως και 2 υπερσύνδεσμοι. Πατώντας τυχαία
έναν από αυτούς εμφανίζεται το ειδησεογραφικό άρθρο «Νότιο Σουδάν: Πάνω από 6.000 άνθρωποι
εγκατέλειψαν τις εστίες τους για να σωθούν από τις μάχες». Οι μαθητής διαβάζει τον τίτλο
παρατηρεί τις εικόνες, με την παρότρυνση του εκπαιδευτικού και κατόπιν σύντομης επιλεκτικής
ανάγνωσης του άρθρου, απαντάει σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τον εκπαιδευτικό: «Ποιο είναι το
πρόβλημα;», «Τι συμβαίνει στους συγκεκριμένους ανθρώπους;». Έπειτα, πηγαίνει πίσω και πατάει
πάνω στις 3D αναπαραστάσεις και εμφανίζεται το μήνυμα «Βρέθηκες σε πεδίο μαχών! Χάνεις έναν
γύρο». Εν συνεχεία, ο δεύτερος παίκτης «ρίχνει» το ζάρι φέρνοντας την ένδειξη «3 βήματα
μπροστά». Σκανάροντας τον κόμβο εμφανίζονται σε 3D απεικόνιση ένα ανθρωπάκι, μερικά
σπιτάκια, όπως και δύο υπερσύνδεσμοι. Ο ένας από αυτούς θα οδηγήσει στο ειδησεογραφικό
άρθρο «Νέο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στη Θήβα». Ο 2ος παίκτης παρακολουθεί το βίντεο και
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απαντάει σε ερωτήσεις του εκπαιδευτικού «Για ποιον λόγο χτίστηκαν;», «Για πόσο χρόνο θα
μπορούσες να ζήσεις εκεί;». Έπειτα, πατώντας στις 3D αναπαραστάσεις εμφανίζεται το μήνυμα
«Μπορείς και διαμένεις σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων. Πήγαινε μία θέση μπροστά.». Έπειτα,
από αυτόν τον γύρο ο 2ος παίκτης αποκτά πλεονέκτημα έναντι του 1ου. Καταληκτικά, το παιχνίδι
συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο μέχρι το τέλος, με διακυμάνσεις στην εξέλιξη του και σημαντική
τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού, ώστε να αποκτηθούν ουσιαστικότερες γνώσεις. Στο Παράρτημα
υπάρχει φωτογραφικό υλικό από την εξέλιξη του παιχνιδιού.
Συμπερασματικά, οι μαθητές παίζοντας το συγκεκριμένο παιχνίδι μαθαίνουν για τις
δυσκολίες που συναντούν πρόσφυγες και μετανάστες, μπαίνουν στη θέση τους και έτσι δίνεται η
ευκαιρία σε μαθητές που έχουν παρόμοιες εμπειρίες να εκφραστούν και να περιγράψουν τις δικές
τους ιστορίες. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα χάρη στη χρήση του
επιτραπέζιου παιχνιδιού, το οποίο είναι ενισχυμένο με στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας, τα
οποία ξετυλίγονται με τη χρήση smartphone ή tablet αυξάνοντας μεταξύ άλλων και την
ελκυστικότητα του παιχνιδιού.
3. Συμπεράσματα
Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εργασίας
όπως προέκυψαν από την αποκτηθείσα εμπειρία του σχεδιασμού και κατασκευής του παιχνιδιού σε
συνδυασμό με το θεωρητικό υπόβαθρο των τριών πυλώνων στους οποίους στηρίχτηκε. Ο
σχεδιασμός και η κατασκευή ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού με στοιχεία επαυξημένης
πραγματικότητας, το οποίο εξυπηρετεί στόχους διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, είναι εφικτό να
πραγματοποιηθεί με μεθοδικότητα και προσεκτική επιλογή εργαλείων, ώστε να ανταποκρίνονται
στους στόχους που έχουν τεθεί. Καταρχάς, για την επίτευξη στόχων διαπολιτισμικής αγωγής, η
κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού μπορεί να εστιάσει σε παροχή ρόλων σε παίκτες και σε
εξομοίωση καταστάσεων. Τα παιχνίδια ρόλων κρίνονται σημαντικά στη διαπολιτισμική
εκπαίδευση, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης (Δημητριάδου & Ευσταθίου,
2008˙ Dimitriadou et al., 2011). Επιπλέον, θεωρείται καθοριστική η δημιουργία ενός
περιβάλλοντος μάθησης, το οποίο να ευνοεί την έκφραση των μαθητών (Dimitriadou et al., 2011).
Αυτό επιτεύχθηκε με το θέμα του παιχνιδιού, το οποίο δίνει έναυσμα σε πρόσφυγες ή μετανάστες
να μιλήσουν για τις προσωπικές τους εμπειρίες. Όσον αφορά τα επιτραπέζια παιχνίδια, ο
σχεδιασμός τους θα πρέπει να μελετηθεί ως προς τα στοιχεία παιξίματος και εξέλιξης του
παιχνιδιού (Mayer & Harris, 2010). Τα τελευταία επιβάλλεται να δομηθούν σύμφωνα με τους
στόχους και τους σκοπούς του σχεδιαστή. Επίσης, θεωρείται κρίσιμη η ισορροπία που θα δοθεί
μεταξύ παιγνιώδους χαρακτήρα και μάθησης (Hirumi & Stapleton, 2008). Ο συνδυασμός
επιτραπέζιου παιχνιδιού και ψηφιακών χαρακτηριστικών θεωρείται σημαντικός ως προς την
ελκυστικότητα του παιχνιδιού αλλά και προς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα (Wu et al., 2014).
Έτσι, επικεντρώνοντας στη χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας, προσφέρεται πρόσβαση σε
απεριόριστο οπτικοακουστικό υλικό μέσω του διαδικτύου. Επιπλέον, η πρόσβαση σε πληροφορίες
γίνεται με άμεσο τρόπο, δημιουργώντας αυθεντικότερες εμπειρίες, καθώς συνδέει τον πραγματικό
κόσμο με τον ψηφιακό (Radu, 2014). Τέλος, με την αξιοποίηση της επαυξημένης πραγματικότητας,
ο εκπαιδευτικός/σχεδιαστής μπορεί να προσαρμόσει το υλικό ανάλογα με τους στόχους που θέτει
και ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα που απευθύνεται. Ανακεφαλαιώνοντας, είναι δυνατό να
καταλήξουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για κάθε θεματικό άξονα του παιχνιδιού, σχετικά με τα
σημεία επικέντρωσης κατά τη διαδικασία κατασκευής:
Όσον αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση:


Κατασκευή παιχνιδιού με δυνατότητα παροχής ρόλων στους παίκτες.
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Δημιουργία καταστάσεων μέσω του παιχνιδιού για παροχή ευκαιριών έκφρασης σε μαθητές
που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες.
Συντονιστική συμμετοχή εκπαιδευτικού για καλύτερη επίτευξη των διαπολιτισμικών
στόχων.
Όσον αφορά το επιτραπέζιο παιχνίδι:





Αξιοποίηση και προσαρμογή των χαρακτηριστικών επιτραπέζιων παιχνιδιών.
Δημιουργία περιστάσεων εξομοιώσεων.
Δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος παιγνιώδους μάθησης.
Όσον αφορά την επαυξημένη πραγματικότητα:





Δυνατότητα πρόσβασης σε απεριόριστο οπτικοακουστικό υλικό.
Σύνδεση ψηφιακού υλικού με πραγματικό περιβάλλον με παροχή ευκαιριών διάδρασης.
Ρύθμιση του όγκου και της ροής πληροφοριών από τον σχεδιαστή/εκπαιδευτικό.

Κατ’ επέκταση, το παρόν παιχνίδι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από διαφορετικές τάξεις του
Δημοτικού Σχολείου. Επιπλέον, ο τρόπος ανάπτυξης του παιχνιδιού θα μπορούσε να επεκταθεί και
σε άλλα θέματα διαπολιτισμικής φύσης, αλλά και σε μαθήματα με ξεκάθαρα οριοθετημένους
στόχους. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα εργασία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο
παράδειγμα για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών επιτραπέζιων παιχνιδιών με στοιχεία επαυξημένης
πραγματικότητας.
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5. Παράρτημα
Το ταμπλό του παιχνιδιού και τα πιόνια

Ακολουθούν στιγμιότυπα από το Smartphone κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
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ΔΙΑΧΥΤΗ ΜΑΘΗΣΗ. ΑΠΟ ΟΡΑΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
EXPERIENCE API.
Παπαδοκωστάκη Κοραλία
koralia.papadok@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Περίληψη
Η μάθηση αποτελεί μια εξελικτική διαδικασία απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και
επηρεάζεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής της. Από την εφεύρεση των υπολογιστών
έως και σήμερα, έχουν υιοθετηθεί καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες στην μάθηση, με στόχο τη
βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος και την πρόκληση του ενδιαφέροντος στους μαθητές.
Στη σύγχρονη εποχή, όπου οι φορητές συσκευές είναι επέκταση του χεριού μας, το Διαδίκτυο
αποτελεί το βασικότερο ψηφιακό εργαλείο για όλους μας και ο Η/Υ είναι πανταχού παρών, η
μάθηση έχει εξελιχθεί από παραδοσιακή σε Διάχυτη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
επεξήγηση της έννοιας της Διάχυτης Μάθησης και η παρουσίαση του προτύπου xAPI, που
καταγράφει ενέργειες στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής και της Διάχυτης Μάθηση. Στην παρούσα
εργασία περιγράφεται επιπλέον μια καινοτόμα εφαρμογή προσαρμοστικής μάθησης με τη χρήση
του xAPI, η οποία αναδεικνύει τις δυνατότητες και λειτουργίες του xAPI.
Λέξεις κλειδιά: Experience API, xAPI, Ubiquitous Learning, Διάχυτη Μάθηση
1. Εισαγωγή
Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και οι μεταβολές της επηρεάζουν όλες τις
εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής, η εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από τις
τεχνολογικές καινοτομίες και εξελίξεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται παγκοσμίως στην διά βίου
μάθηση και κατάρτιση, ενώ έχει αναγνωριστεί και η αξία της άτυπης μάθησης που λαμβάνει χώρα
έξω από τα στενά όρια της τάξης. Επιπλέον, με τις ολοένα αυξανόμενες δυνατότητες του
Διαδικτύου και των φορητών συσκευών, η μάθηση δεν προσφέρεται μόνο από τους επίσημους
φορείς της εκπαίδευσης, αλλά και από μεμονωμένα άτομα ή υπηρεσίες που θέλουν να μοιραστούν
τις γνώσεις τους. Είναι επομένως σαφές ότι η μάθηση αλλάζει και ότι δεν εντάσσεται πια στα στενά
πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης, αλλά είναι μια καθημερινή διαδικασία που μπορεί να συμβαίνει
παντού. Η διάχυτη μάθηση (Ubiquitous Learning) είναι μια νέα μορφή μάθησης που αναδύεται στις
μέρες μας με την αλματώδη ανάπτυξη του Διαδικτύου και την εξάπλωση των φορητών συσκευών.
Επειδή η διάχυτη μάθηση συμβαίνει παντού, είναι δύσκολο να καταγραφεί και να αξιολογηθεί,
παρόλο που η ανάγκη καταγραφής της γίνεται όλο και πιο σημαντική. Με αυτό το σκεπτικό
αναπτύχθηκε το πρότυπο xAPI, που συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορα μέσα και τις
καταγράφει με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Σε αυτή την εργασία, θα παρουσιάσουμε την εξέλιξη της μάθησης και τη μεταμόρφωση της
σε Διάχυτη μάθηση, ενώ θα μελετήσουμε και τα χαρακτηριστικά της τελευταίας. Επιπλέον, θα
αναλύσουμε το πρότυπο xAPI και θα περιγράψουμε τη λειτουργία του, τις δυνατότητες και τα
βασικά χαρακτηριστικά του. Ακόμα, θα περιγράψουμε την εκπαιδευτική εφαρμογή μας που
αποτελεί μια καινοτόμα υλοποίηση προσαρμοστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη χρήση του
xAPI. Σκοπός της εφαρμογής μας είναι να μελετήσουμε αν το πρότυπο xAPI μπορεί να υλοποιήσει
το όραμα της Διάχυτης Μάθησης και αν μπορεί να προσφέρει προσαρμοστική μάθηση χωρίς τη
χρήση άλλων τεχνολογιών. Ενώ οι δυνατότητες του xAPI είναι αναγνωρισμένες και αποδεκτές από
την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, ελάχιστες έρευνες έχουν δημοσιευτεί που να αναλύουν τα
παραπάνω ερωτήματα, επομένως η αξία της παρούσας εργασίας είναι ιδιαίτερα σπουδαία. Στο
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τέλος της παρούσας εργασίας, θα συζητηθούν τα συμπεράσματα από την υλοποίησή μας, σε σχέση
με τη Διάχυτη Μάθηση και το πρότυπο xAPI.
Η υπόλοιπη εργασία είναι δομημένη ως εξής:
Στην ενότητα 2 γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της μάθησης, στην Διάχυτη Μάθηση και στα
χαρακτηριστικά της. Στην ενότητα 3 αναλύεται το πρότυπο xAPI, παρουσιάζεται σύντομα η
λειτουργία του και οι δυνατότητές του. Στην ενότητα 4 παρουσιάζεται ο σκοπός και οι στόχοι της
έρευνάς μας, η υλοποίησή του ερευνητικού μας εργαλείου και τα αποτελέσματα της έρευνάς μας.
Στην ενότητα 5 διατυπώνονται συμπεράσματα από την ερευνητική μας εργασία και γίνεται
αναφορά στις δυνατότητες του προτύπου xAPI.
2. Το όραμα της Διάχυτης Μάθησης
Επί πολλά χρόνια, ο μοναδικός τρόπος για εκπαίδευση ήταν μέσω του μοντέλου της
παραδοσιακής μάθησης στα στενά χωρικά και χρονικά όρια της τάξης, που απαιτεί την ταυτόχρονη
φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού και του διδασκόμενου. Με την αλματώδη ωστόσο ανάπτυξη
της τεχνολογίας, η μάθηση προσφέρεται με νέες δυνατότητες και προοπτικές υπό τον όρο
‘ηλεκτρονική μάθηση’ (e-learning). Τα σύνορα και οι γεωγραφικοί περιορισμοί εκμηδενίζονται, το
κόστος μειώνεται σημαντικά και οι επιμορφούμενοι μπορούν να ακολουθήσουν ηλεκτρονικά
μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες ή τις δυνατότητες τους και τον ρυθμό που επιθυμούν. Η μάθηση
επεκτείνεται πέρα από τις παραδοσιακές τάξεις και πλέον λαμβάνει χώρα και σε εικονικές τάξεις ή
ασύγχρονα μαθήματα, όπως τα Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs- Massive
Open Online Courses) (Yuan & Powell, 2014). Οι ηλεκτρονικές τάξεις (e-classes) φιλοξενούν το
μαθησιακό υλικό, προσφέρουν online αξιολογήσεις και προσωποποιημένα μονοπάτια μάθησης
(learning paths), ενώ προσφέρουν ηλεκτρονική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευομένων. Η ηλεκτρονική μάθηση προσφέρει πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή
άτομα με περιορισμένο χρόνο και προσφέρει άπλετες δυνατότητες σε ανθρώπους που θέλουν να
επεκτείνουν τους ορίζοντες τους (Zhang et al., 2004).
Στην «εποχή της προσωπικής και τεχνολογικής φορητότητας» (Balacheff et al., 2008), που
διάγουμε, οι φορητές συσκευές, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα, τα tablets και οι συσκευές
αναπαραγωγής MP3 (MP3 players) μπορούν να μεταφερθούν παντού. Χάρη στο μικρό τους
μέγεθος και βάρος παράλληλα με τις ισχυρές τους επεξεργαστικές δυνατότητες και την ποικιλία
ενσωματωμένων εργαλείων που διαθέτουν- π.χ. μικρόφωνο, κάμερα- (Wong, 2010) έχουν εξελιχθεί
σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Ταυτόχρονα η δυνατότητα πρόσβασης στο
Διαδίκτυο μέσω Ασύρματης Δικτύωσης (Wi-Fi) ή της χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 4G
και της επερχόμενης πέμπτης γενιάς (5G) (Mavromoustakis et al., 2017) καθιστούν τις φορητές
συσκευές πολύτιμο εργαλείο στα χέρια μας. Στις παρούσες τεχνολογικές συνθήκες, η ηλεκτρονική
μάθηση έχει επίσης ξεπεράσει τη στατικότητα και έχει εξελιχθεί σε «φορητή» μάθηση (mobile
learning) (Balacheff et al., 2008; Sharples, 2013).
Εξάλλου, από τα online μαθήματα και τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS- Learning
Management Systems) έχουμε περάσει στη μάθηση μέσω των κοινωνικών δικτύων όπως το
Facebook ή το Twitter και των online πηγών, όπως η Khan Academy και το YouTube. Επιπλέον, η
μάθηση δεν προσφέρεται μόνο στα στενά χωρικά όρια της τάξης, αλλά μπορεί να επιτυγχάνεται και
σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, ζωολογικούς χώρους ή θεματικά πάρκα. Σε αυτές τις
περιπτώσεις η μάθηση μπορεί να επιτυγχάνεται και μέσω φορητών συσκευών (Christopoulou &
Ringas, 2013). Έτσι, η γνώση που προσφέρεται ηλεκτρονικά, δεν είναι πλέον μόνο τυπική (formal),
αλλά και άτυπη (informal) (Murray et al., 2012).
Οι εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο έκαναν ανέκαθεν χρήση της τεχνολογίας στην
εκπαίδευση για να βελτιώσουν τη μαθησιακή διαδικασία και να ενισχύσουν τα μαθησιακά
αποτελέσματα. Μάλιστα, τα σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα μια εποχής επηρεάζουν τις
εκπαιδευτικές θεωρίες και πρακτικές της εποχής αυτής (Sharples et al., 2007). Με την εξέλιξη των
υπολογιστών, η μάθηση με την χρήση Η/Υ εξελίχθηκε σε σύγχρονη τάση. Ειδικότερα τα τελευταία
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χρόνια, η διδασκαλία υποβοηθείται από προσομοιώσεις, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, πλατφόρμες
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εικονικές τάξεις. Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι
ένα κεφάλαιο στο οποίο πρέπει να επενδύσουν όλοι οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί καθώς οι
σύγχρονοι μαθητές είναι τακτικοί χρήστες ηλεκτρονικών συσκευών και του Διαδικτύου και είναι
σίγουρα «ψηφιακοί ιθαγενείς» (Prensky, 2001). Με την ταχύτατη διάδοση των ηλεκτρονικών
συσκευών και την σμίκρυνση του μεγέθους των επεξεργαστών, υπολογιστές θα βρίσκονται σε όλες
τις συσκευές και σε πλήθος προϊόντων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας
(Christopoulou & Ringas, 2013), π.χ. έξυπνα αυτοκίνητα και έξυπνα φανάρια πόλεως έχουν ήδη
τεθεί σε λειτουργία, ενώ σύντομα ρούχα, γυαλιά και κοσμήματα θα φέρουν αισθητήρες. Η
παρουσία αυτή των υπολογιστών σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας μας λέγεται διάχυτη
υπολογιστικότητα (ubiquitous computing) και είναι ήδη στα πρώτα της βήματα (Hwang, 2006).
Απόρροια αυτής της εξέλιξης είναι η μεταμόρφωση της ηλεκτρονικής μάθησης σε μια νέα
μορφή μάθησης, τη διάχυτη μάθηση (Ubiquitous learning- u-learning) όπου ‘ όλοι οι
σπουδαστές έχουν πρόσβαση σε μια ποικιλία ψηφιακών συσκευών και υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας
υπολογιστές συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο και φορητές υπολογιστικές συσκευές, οπουδήποτε και
οποτεδήποτε τις χρειαστούν’ (Park, 2011). Η εξέλιξη της μάθησης όπως περιγράφηκε πιο πάνω,
αναπαρίσταται στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Η εξέλιξη της μάθησης

Για να περιγραφούν επαρκώς τα χαρακτηριστικά της Διάχυτης Μάθησης, έχουν προταθεί τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά (Ρίγγας & Χριστοπούλου, 2010; Yahya, Ahmad, & Jalil, 2010):






Μονιμότητα (Permanency): Το υλικό είναι μόνιμο, εκτός κι αν διαγραφεί σκόπιμα
Προσβασιμότητα (Accessibility): Το υλικό είναι συνεχώς προσβάσιμο στους χρήστες
Αμεσότητα (Immediacy): Το υλικό πρέπει να ανακτάται άμεσα και πρέπει να υποστηρίζεται
άμεση επίλυση προβλημάτων
Διαδραστικότητα (Interactivity):Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τους
καθηγητές και τους άλλους εκπαιδευόμενους είτε με σύγχρονη ή με ασύγχρονη επικοινωνία
Σχετική τοποθέτηση των δραστηριοτήτων μάθησης: Η μάθηση μπορεί να αποτελεί μέρος
της καθημερινής ζωής.

Η διάχυτη μάθηση αποτελεί ένα νέο όραμα όχι μόνο για τη μάθηση, αλλά και για την κοινωνία και
τα μέλλον μας, καθώς θα μεταβάλει τη μάθηση όπως τη γνωρίζουμε, γιατί (Cope & Kalantzis,
2008):
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Θα ξεπεράσει τα παραδοσιακά χωρικά, χρονικά, ακαδημαϊκά όρια της εκπαίδευσης και θα
πραγματοποιήσει την ‘διά βίου μάθηση’ (lifelong) και τη μάθηση ‘σε διάφορα πλαίσια’
(lifewide) μάθηση, καθώς υλοποιεί την ανεπίσημη μάθηση και τη μάθηση μέσα από
συνδιαλλαγή με φίλους ή συναδέλφους.
Θα αλλάξει τις ισορροπίες. Θα μεταβάλει το ρόλο ενός φοιτητή, από παθητικό δέκτη σε
συνεργάτη στη δημιουργία της γνώσης, μέσα από τη δυνατότητα να επιλέξει και να
τροποποιήσει το περιεχόμενο
Θα αναγνωρίσει τις διαφορές των εκπαιδευομένων, καθώς σέβεται τις διαφορές, τις
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους. Επιπλέον, ενισχύει την συνεργατική και ομαδική
εργασία.
Θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τρόπων αναπαράστασης και θα αλλάξει τις εννοιολογικές
δυνατότητες. Η διάχυτη μάθηση περιλαμβάνει προφορικό, γραπτό, οπτικό και ακουστικό
περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να περιγράφεται και να κατηγοριοποιείται.
Θα συνδέει την προσωπική σκέψη με τη γενική κοινωνική σκέψη και θα εστιάσει στη
βαθύτερη κατανόηση και όχι στην στείρα απομνημόνευση.
Θα δημιουργήσει συνεργατικές κουλτούρες μάθησης, γιατί κοινότητες μάθησης μπορούν να
δημιουργηθούν ανεξάρτητα φύλου, φυλής ή καταγωγής

3. Το πρότυπο Experience API
Η προδιαγραφή (ExperienceAPI/ xAPI/ TinCanAPI) παρουσιάστηκε επίσημα το 2012 ενώ
νέες εκδόσεις εμφανίζονται τακτικά προσθέτοντας επιπλέον λειτουργικότητα. Το xAPI είναι μια
ανοικτού κώδικα προδιαγραφή που αφορά διαλειτουργικότητα μαθησιακών τεχνολογιών και
περιγράφει με λεπτομέρειες πως μπορεί να γίνεται καταγραφή και μετάδοση μαθησιακών
δραστηριοτήτων και εμπειριών. Αδειοδοτείται υπό τον Apache License, Version 2.0 ενώ
ενημερώνεται από την κοινότητα (ADL, χ.χ.).
Η καταγραφή δραστηριοτήτων είναι ένα πεδίο έρευνας που υπόσχεται να επεκτείνει τη γνώση
μας για τις ανθρώπινες συμπεριφορές μέσα από τις Ροές Δραστηριοτήτων (Activity Streams).
Δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter χρησιμοποιούν Ροές
Δραστηριοτήτων για να περιγράψουν τις ενέργειες ενός χρήστη, π.χ. η Άννα ανέβασε μια
φωτογραφία ή ο Μιχάλης σχολίασε μια ανάρτηση, στον Γιάννη αρέσει η ιστοσελίδα
www.imdb.com κ.ά.. Αυτές οι Ροές Δραστηριοτήτων ακολουθούν τη μορφή κάποιος έκανε κάτι . Η
σύλληψη πίσω από το xAPI είναι σε γενικές γραμμές αυτή: όταν ένας χρήστης κάνει μια ενέργεια,
π.χ. ολοκληρώνει ένα μάθημα, περνάει ένα τεστ ή διαβάζει μια ενότητα, να γεννιέται μια τέτοια
Ροή Δραστηριοτήτων. Αυτή η Ροή μπορεί να αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό αργότερα για να
αξιολογήσει τους σπουδαστές αλλά και να καταλήξει σε χρήσιμα συμπεράσματα για το μάθημά
του. Η καινοτομία του xAPI είναι ότι οι Ροές Δραστηριοτήτων μπορεί να προέρχονται από διάφορα
μέσα και πλαίσια και όχι απαραίτητα από ένα ηλεκτρονικό μάθημα (Moisa, 2013; Murray et al.,
2012). Οι Ροές Δραστηριοτήτων του xAPI ονομάζονται Δηλώσεις xAPI (xAPI statements) και
περιγράφουν πώς ένας εκπαιδευόμενος αλληλεπίδρασε με κάποιο αντικείμενο. Στη βασική τους
μορφή ακολουθούν την τριπλέτα <Ενεργών, Ρήμα, Αντικείμενο> υπακούοντας έτσι στο μοντέλο
<κάποιος έκανε κάτι> το οποίο είναι εξάλλου κοινό στις φυσικές γλώσσες. Ωστόσο, αυτή η μορφή
μπορεί να επεκταθεί για να υποστηρίζει μια ποικιλία αντικειμένων και σκοπών. Αυτό επιτυγχάνεται
προσθέτοντας προαιρετική πληροφορία, όπως το αποτέλεσμα ενός τεστ, τη χρονική σήμανση μιας
δραστηριότητας ή το πλαίσιο μιας δραστηριότητας (Glahn, 2013; xAPI-Spec, χ.χ.) Το πρότυπο
xAPI δεν περιγράφει μόνο τη δομή των ροών των μαθησιακών εμπειριών, αλλά καθορίζει και
λεπτομέρειες για τη μεταφορά και αποθήκευσή τους. Όλες οι εγγραφές που παράγονται από το
xAPI μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε ένα server, που ονομάζεται Αποθετήριο Μαθησιακών
Εγγραφών (LRS- Learning Record Store) και αποτελεί την «καρδιά» της υποδομής του xAPI
(Moisa, 2013; xAPI-Spec, χ.χ.). Το Αποθετήριο Μαθησιακών Εγγραφών (ΑΜΕ) είναι υπεύθυνο για
τη λήψη την επικύρωση και την αποθήκευση των δηλώσεων. Επιπλέον, παρέχει πρόσβαση στις
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δηλώσεις, καθώς επιτρέπει την ανάκτησή τους από εξωτερικές εφαρμογές. Ένα ΑΜΕ μπορεί να
φιλοξενήσει δεδομένα από ποικίλους παρόχους Δραστηριοτήτων και αυτό αποτελεί και το κύριο
του πλεονέκτημα: είτε η δήλωση προέρχεται από ένα «σοβαρό παιχνίδι» (serious game), μια
εφαρμογή κινητών συσκευών (application), μια ιστοσελίδα ή ακόμα και έναν προσoμοιωτή ή ένα
ηλεκτρονικό βιβλίο (Corbi & Burgos, 2014; Lim, 2015), μπορεί να αποθηκευτεί στο ίδιο ΑΜΕ με
την ίδια μορφή (
Εικόνα 4). Την ίδια στιγμή, το ΑΜΕ μπορεί να ανταλλάζει δεδομένα με άλλα ΑΜΕ που
υπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς (Papadokostaki et al., 2017) και αυτή η επικοινωνία να γίνεται
αόρατα (seamlessly). Η δυνατότητα αυτή επεκτείνει σημαντικά το δυναμικό του xAPI. Επιπλέον,
καθώς το ΑΜΕ συγκεντρώνει δεδομένα από ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα είναι ιδανικό για
συγκέντρωση (aggregation) δεδομένων και εξαγωγή Αναλυτικών (Moisa, 2013; Murray et al., 2012
; ). Εκτός από αναφορές και αναλυτικές, ένα ΑΜΕ μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για
προσωποποιημένες προσεγγίσεις, καθώς οι δραστηριότητες αποθηκεύονται στη μορφή <ποιος
έκανε τι> και μπορούν να υποστούν εύκολα επεξεργασία (Papadokostaki et al., 2017).

Εικόνα 4: To ΑΜΕ αποδέκτης όλων των xAPI δηλώσεων

4. Έρευνα
4.1. Σκοπός της έρευνας
Το όραμά μας ήταν να επωφεληθούμε από τις δυνατότητες του xAPI για να δημιουργήσουμε
ένα προσαρμοστικό σύστημα μάθησης (Moisa, 2013; Paramythis & Loidl-reisinger, 2003) το οποίο
θα προσαρμόσει το περιεχόμενό του σύμφωνα με τις προηγούμενες δραστηριότητες που έχει
ολοκληρώσει ένας μαθητής. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή μας απευθύνεται στους σπουδαστές
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού. Πρόκειται για ένα σύντομο
μάθημα για υπολογιστικά φύλλα που περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με τη χρήση και
τη χρηστικότητά τους και επιδεικνύει βασικές έννοιες για τα φύλλα, τα κελιά και τη μορφή τους.
Δεδομένου ότι τα υπολογιστικά φύλλα ανήκουν στην ίδια σουίτα γραφείου με το λογισμικό
επεξεργαστών κειμένου και παρουσιάσεων, οι μαθητές μπορεί ήδη να γνωρίζουν μερικά
χαρακτηριστικά αυτού του λογισμικού. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή μας αποτελείται από δύο
ανεξάρτητα μαθήματα που είναι δύο ξεχωριστές ιστοσελίδες. Το Μάθημα 1 αφορά τη
μορφοποίηση κειμένου και μπορεί να συμπεριληφθεί σε επεξεργαστές κειμένου, υπολογιστικά
φύλλα και παρουσιάσεις, ενώ το Μάθημα 2 παρέχει περιεχόμενο εκμάθησης για υπολογιστικά
φύλλα.
Μέσα από αυτή την εφαρμογή θα ερευνήσουμε αν το xAPI μπορεί να υλοποιήσει την
Διάχυτη μάθηση, όπως αυτή παρουσιάστηκε πιο πάνω και αν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε
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τη μαθησιακή πορεία ενός μαθητή χωρίς να χρησιμοποιήσουμε και να παραμετροποιήσουμε ένα
Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ). Εξάλλου, η χρήση ενός ΣΔΜ μπορεί να δυσκολέψει ένα
μαθητή του Δημοτικού, που δεν έχει εξοικείωση με τέτοια περιβάλλοντα. Επιπλέον, στόχος μας
είναι να προσφέρουμε ένα ευέλικτο προσαρμοστικό εκπαιδευτικό υλικό στους μαθητές, που θα
λαμβάνει αποφάσεις με βάση το ιστορικό του μαθητή. Επιπλέον, η εφαρμογή μας θα ταυτοποιεί
τους μαθητές μας με ένα (εικονικό) λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποφεύγοντας τη
χορήγηση λογαριασμών χρηστών στους μικρούς μαθητές.
4.2. Μέθοδος της έρευνας
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της εφαρμογής μας θεωρήθηκαν σημαντικά:






Η υλοποίηση έπρεπε να είναι χωρίς ΣΔΜ, έτσι ώστε το περιεχόμενο να φιλοξενείται
κυριολεκτικά «παντού». Το όραμά μας ήταν να καταστήσουμε ένα Σύστημα Εκμάθησης
που θα αποτελούσε μέρος της «Διάχυτης Μάθησης» και επομένως δεν θα πρέπει να
επιτρέπεται κανένας περιορισμός στο περιεχόμενο.
Η προσαρμογή του περιεχομένου πρέπει να γίνεται χωρίς προβλήματα και η
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς καμία παρέμβαση.
Η εφαρμογή θα πρέπει να καταγράφει την μαθησιακή δραστηριότητα στο ΑΜΕ και να
προσαρμόζει το εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με το ιστορικό του μαθητή.
Η ταυτοποίηση του μαθητή θα γίνεται μόνο μέσω λογαριασμού ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

Η εφαρμογή μας θα πρέπει να υπακούει στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Διάχυτης
Μάθησης, όπως αυτά περιγράφηκαν πιο πάνω. Επομένως, το περιεχόμενο πρέπει:






Να είναι μόνιμο, μέχρι να το αφαιρέσει ο ιδιοκτήτης
Να είναι προσβάσιμο στους χρήστες (εκπαιδευόμενους)
Να ανακτάται αμέσως από τους χρήστες
Να είναι ιδιαίτερα διαδραστικό
Να είναι σχετικό με το περιβάλλον: το μάθημα προσαρμόζεται ανάλογα με το περιβάλλον
του χρήστη (π.χ. προσαρμόζεται στην οθόνη smartphone του χρήστη).

Για να είναι το σύστημα μάθησης αποτελεσματικό και ακριβές, θα πρέπει το εκπαιδευτικό
υλικό να έχει πρόσβαση στις δηλώσεις του ΑΜΕ, προκειμένου να αλλάξει ανάλογα το
περιεχόμενο. Το ΑΜΕ αποθηκεύει τις δηλώσεις και ενεργεί ως διακομιστής στην εφαρμογή
πελάτη- εξυπηρετητή. Ωστόσο, η λήψη αποφάσεων γίνεται στον πελάτη (εκπαιδευτικό υλικό)
καθώς το μάθημα τρέχει στο πρόγραμμα περιήγησης.
4.3. Υλοποίηση Εφαρμογής- Ερευνητικού Εργαλείου
Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τη νέα εφαρμογή μας, η οποία αποτελείται από δύο
ανεξάρτητα μαθήματα που επικοινωνούν άψογα χωρίς ΣΔΜ, αξιοποιώντας το xAPI. Η εφαρμογή
μας με xAPI δεν χρειάζεται τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση ενός ΣΔΜ και οι χρήστες
χρησιμοποιούν μόνο το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για να εισέλθουν σε ένα εξατομικευμένο
μάθημα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των βιβλιοθηκών JavaScript, οι οποίες υλοποιούν το
xAPI για την αποθήκευση και την παρακολούθηση μαθησιακών δραστηριοτήτων.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Μάθημα 1 είναι ένα προαιρετικό μέρος το οποίο μπορεί
να έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν από έναν μαθητή και μπορεί να ανήκει σε διαφορετική τάξη. Αν
ολοκληρωθεί με επιτυχία, η εφαρμογή μας στέλνει μια δήλωση στο ΑΜΕ με την ένδειξη ότι ο
μαθητής έχει ολοκληρώσει το Μάθημα 1.
Όταν ξεκινά το Μάθημα 2, το μάθημα «ρωτάει» το ΑΜΕ εάν η δήλωση υπάρχει στο ΑΜΕ (Εικόνα 5
)
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και εάν το κάνει, δεν δείχνει το περιεχόμενο που συμπεριελήφθη στο μάθημα 1. Εάν η
δήλωση δεν υπάρχει- ο εκπαιδευόμενος δεν έχει συναντήσει μορφοποίηση κειμένου- το
περιεχόμενο που αφορά το μάθημα 1 εμφανίζεται στον εκπαιδευόμενο. Για παράδειγμα, αν το
Μάθημα 1 προσφέρεται ως μέρος ενός μαθήματος επεξεργασίας κειμένου, αλλά ο μαθητής
απουσίαζε εκείνη την εποχή ή απέτυχε το μάθημα αυτό, θα πρέπει να αναθεωρήσει αυτό το
περιεχόμενο και ως εκ τούτου η εφαρμογή μας στο Μάθημα 2 θα πρέπει να του παράσχει τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Μάθημα 1. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή μας
προσφέρει εξατομικευμένο μαθησιακό μονοπάτι προς τον εκπαιδευόμενο σύμφωνα με τις
προηγούμενες δραστηριότητές του και προσαρμόζει το περιεχόμενο σύμφωνα με το ιστορικό και
τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου.

Εικόνα 5: Η «επικοινωνία» ανάμεσα στα δύο μαθήματα

Για την υλοποίηση του ερευνητικού μας εργαλείου χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα
Articulate Storyline (“E-Learning Software and Authoring Apps- Articulate,” χ.χ.), ώστε να
παράγουμε εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα είναι ελκυστικό και διαδραστικό (Εικόνα 6, Εικόνα
7). Η επικοινωνία της εφαρμογής με το ΑΜΕ πραγματοποιήθηκε με κώδικα JavaScript, ενώ η
προσαρμογή του υλικού υλοποιήθηκε με κώδικα JavaScript και ενσωματωμένες δυνατότητες του
Storyline. Τα δύο μαθήματα βρίσκονταν σε ανεξάρτητες περιοχές στο διαδίκτυο.
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Εικόνα 6: Στιγμιότυπο από την εφαρμογή (διαδραστικότητα)

Εικόνα 7: Στιγμιότυπο από την εφαρμογή (προσαρμοστικότητα)

4.4. Αξιολόγηση
Η εφαρμογή μας αξιολογήθηκε από 46 μαθητές της Ε’ τάξης Δημοτικού Σχολείου στην
Κρήτη. Αν και οι δηλώσεις στέλνονταν μαζικά στο ΑΜΕ και η επικοινωνία μεταξύ του ΑΜΕ και
του μαθήματος ήταν αμφίδρομη, η εφαρμογή μας ανταποκρίθηκε με σταθερότητα και ακρίβεια.
Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός μπόρεσε να παρακολουθήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα αυτόματα για
κάθε μαθητή χωρίς τη χρήση ΣΔΜ και μόνο με τη χρήση ενός εικονικού λογαριασμού
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ενδεικτικά, στην
Εικόνα 8

Εικόνα 8, παρατίθεται γράφημα με το μέσο όρο κάθε μαθητή από την πιλοτική αξιολόγηση.

Εικόνα 8: Μέσος όρος για κάθε μαθητή

Η εφαρμογή μας κατάφερε να παρακολουθήσει τη μαθησιακή πορεία ενός μαθητή χωρίς τη
μεσολάβηση και παραμετροποίηση ενός ΣΔΜ, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικές
πλατφόρμες. Κατάφερε έτσι να υλοποιήσει το όραμα της Διάχυτης Μάθησης, δίνοντας μάλιστα
στους νεαρούς χρήστες μια ευχάριστη και διαδραστική εμπειρία, χωρίς την επίγνωση ότι
καταγράφονται οι ενέργειες τους. Επιπλέον το υλικό προσαρμόστηκε στους μαθητές με επιτυχία
ανάλογα με το ιστορικό τους.
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5. Συμπεράσματα
Από την ανάλυση των δεδομένων της υλοποίησής μας, θεωρούμε σημαντικό να τονίσουμε
ότι το πρότυπο xAPI μας επέτρεψε την προσωποποιημένη καταγραφή των μαθησιακών ενεργειών
των μαθητών χωρίς τη χρήση καμίας άλλης τεχνολογίας. Επιπλέον, η επικοινωνία μεταξύ δύο
διαφορετικών και ανεξάρτητων μαθημάτων που μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές
πλατφόρμες αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση στην εκπαίδευση και στην ουσία υλοποιεί το
όραμα της Διάχυτης Μάθησης, σε μικρή κλίμακα. Επιπρόσθετα, καταφέραμε να προσαρμόσουμε
το μαθησιακό υλικό στο ιστορικό ενός μαθητή, χωρίς τη χρήση Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης,
ανοίγοντας έτσι το δρόμο για προσωποποιημένο εκπαιδευτικό υλικό με τα χαρακτηριστικά του
μαθητή να συνάγονται από διάφορες πηγές.
Με την υλοποίηση που αναπτύξαμε και παρουσιάσαμε συμβάλαμε στην επικύρωση της
υπόθεσης ότι το πρότυπο xAPI μπορεί να κάνει τη Διάχυτη Μάθηση πραγματικότητα και να
συνεισφέρει στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων και στατιστικών. Επισημαίνουμε το
γεγονός ότι το πρότυπο xAPI μαζί με τα προγραμματιστικά εργαλεία που το υποστηρίζουν και που
βασίζονται αποκλειστικά σε ανοικτό κώδικα επιτυγχάνουν την καταγραφή μαθησιακών ενεργειών
χωρίς τη χρήση ΣΔΜ ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος μάθησης. Η αξία επομένως του προτύπου
αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο, αν θεωρήσει κανείς ότι το xAPI μπορεί να λειτουργήσει τόσο
αυτόνομα όσο και σε συνεργασία με άλλες πλατφόρμες.
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ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΤΟ CLASS DOJO
Παπαδοκωστάκη Κοραλία
koralia.papadok@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ19
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε το Class Dojo, μια δωρεάν ηλεκτρονική πλατφόρμα
διαχείρισης τάξης που υλοποιεί ένα σύστημα επιβράβευσης των μαθητών. Αρχικά, αναλύουμε τη
σημασία της θετικής ενίσχυσης και της επιβράβευσης στη διδασκαλία και τη διαπαιδαγώγηση των
μαθητών. Στη συνέχεια περιγράφουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του Class
Dojo, όπως τον καθορισμό των κριτηρίων για ενίσχυση, τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους γονείς
μέσα από την πλατφόρμα και τη λειτουργία εξαγωγής συγκεντρωτικών στοιχείων. Κατόπιν
αναφέρουμε τις απαιτήσεις για την εισαγωγή του στην τάξη, προτείνουμε τρόπους αξιοποίησής του
στη διδακτική ώρα, και τέλος σημειώνουμε συμπεράσματα από τη χρήση του σε τμήματα της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Λέξεις κλειδιά: Class Dojo, Διαχείριση τάξης, θετική ενίσχυση, σύστημα επιβράβευσης,
κίνητρα
1. Εισαγωγή
Η χρήση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση δεν περιορίζεται στην παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού προς τους μαθητές ή στη χρήση υπολογιστών, εκπαιδευτικού λογισμικού και υπηρεσιών
Διαδικτύου για τον εμπλουτισμό του μαθήματος. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
προσφέρουν και πλήθος άλλων εφαρμογών που μπορούν να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς
στην άσκηση του έργου τους, όπως εφαρμογές για την εκπαιδευτική νομοθεσία, πλατφόρμες
ηλεκτρονικής διαχείρισης του σχολείου, ακόμα και πλατφόρμες για τη διαχείριση τάξεων. Η
διαχείριση τάξης στα πολυπληθή τμήματα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι μια πρόκληση για
δασκάλους και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Η καλή συμπεριφορά, η τήρηση των κανόνων της
τάξης, η συμμετοχή, η συνεργασία και ο σεβασμός πρέπει να ενισχύονται θετικά για να διατηρείται
ήρεμο το κλίμα της τάξης και να επιτυγχάνεται καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα. Στην παρούσα
εργασία παρουσιάζεται σύντομα το ηλεκτρονικό εργαλείο διαχείρισης τάξης και θετικής ενίσχυσης
Class Dojo και προτείνονται τρόποι αξιοποίησής του στην τάξη. Το πρωτότυπο, ευχάριστο και
διαδραστικό αυτό εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διατηρούν ένα
ηλεκτρονικό σύστημα επιβράβευσης, να επικοινωνούν με τους γονείς των μαθητών ασύγχρονα και
να κινητοποιούν τους μαθητές τους να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν καλή συμπεριφορά και
επιθυμητές δεξιότητες.
2. Θετική ενίσχυση
Η διαχείριση μιας τάξης είναι μια πολύπλευρη και σύνθετη διαδικασία που εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες. Πέρα από χώρος διδασκαλίας του μαθησιακού αντικειμένου, η τάξη αποτελεί
μια μικρογραφία κοινωνίας, όπου πρέπει να ενθαρρύνονται η τήρηση των κανόνων, ο σεβασμός
προς τους διδάσκοντες και τους συμμαθητές και η ορθή συμπεριφορά. Μέσα στην τάξη, οι μαθητές
εκτός από πολύτιμες γνώσεις αποκτούν εφόδια και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους
καταστήσουν ώριμους αυριανούς πολίτες. Συχνά όμως, η διαχείριση της τάξης αποδεικνύεται
“δύσκολη υπόθεση”. Ο εκπαιδευτικός πολλές φορές καλείται να διαχειριστεί απρόβλεπτες
συμπεριφορές, όπως παραβίαση των κανόνων της τάξης, έλλειψη σεβασμού και πειθαρχίας. Συχνά
αυτές οι συμπεριφορές απορρυθμίζουν όλη την τάξη και προκαλούν διαταραχή στη μαθησιακή
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διαδικασία. Μέσα από την προσπάθεια του εκπαιδευτικού να αντιμετωπίσει αυτές τις
συμπεριφορές, οι ‘καλές’ συμπεριφορές συχνά αγνοούνται και η προσοχή του εκπαιδευτικού
στρέφεται στους μαθητές που διαταράσσουν την τάξη (Hoang & Garcia, 2015). Δεν είναι, εξάλλου,
σπάνιο φαινόμενο, οι μαθητές να επιδιώξουν την προσοχή του εκπαιδευτικού και της τάξης μέσα
από αρνητικές συμπεριφορές (Ματσαγγούρας, 1998; Fontana, 1996). Πολλές φορές λοιπόν, οι
εκπαιδευτικοί, εν αγνοία τους, δεν ασχολούνται με την ενίσχυση των θετικών συμπεριφορών, αλλά
με την νουθεσία ή την επιβολή ποινών. Ωστόσο, οι έρευνες αποδεικνύουν ότι η χρήση αμοιβών και
η ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς μπορεί να αποτελέσει τρόπο βελτίωσης των συμπεριφορών ή
και διατήρησης καλών συμπεριφορών (Ματσαγγούρας, 1998; Maclean-blevins, 2013). Καθώς
συχνά οι μαθητές δεν έχουν ανεπτυγμένα εσωτερικά κίνητρα για σχολική μάθηση, οι εξωτερικές
αμοιβές μπορούν να τους παρακινήσουν να συμμετέχουν στην τάξη και να είναι συνεπείς στις
υποχρεώσεις τους (Ματσαγγούρας, 1998).
Σύμφωνα με τη Θεωρία της Συντελεστικής Εξαρτημένης Μάθησης που πρότεινε ο Skinner,
οι συνέπειες μιας αντίδραση μπορούν να είναι πέντε: η θετική ενίσχυση, η αρνητική ενίσχυση, η
άμεση τιμωρία, η έμμεση τιμωρία και η απόσβεση ( Ελληνιάδου κ.ά., 2008, Μπασέτας, 2002).
Καθώς η ενίσχυση είναι κεντρική έννοια στη θεωρία του Skinner, οι ερευνητές κατηγοριοποιούν
τους ενισχυτές σε πέντε κατηγορίες (Μπασέτας, 2002) α) υλικούς, (π.χ. μικροδώρα, είδη γραφικής
ύλης) β) κοινωνικούς (λεκτικούς π.χ. έπαινοι και μη-λεκτικούς π.χ. βραβεία), γ) ενισχυτές
δραστηριότητας (π.χ. ευχάριστες δραστηριότητες) και δ) ενισχυτές πληροφόρησης (π.χ.
ανατροφοδότηση).
Με βάση αυτές τις πέντε συνέπειες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ο Skinner στη θεωρία του
διέκρινε πέντε είδη συντελεστικής μάθησης α) τη μάθηση μέσω θετικής ενίσχυσης, β) τη μάθηση
μέσω αρνητικής ενίσχυσης, γ) τη μάθηση μέσω άμεσης/θετικής τιμωρίας δ) τη μάθηση μέσω
έμμεσης τιμωρίας και ε) τη μάθηση μέσω απόσβεσης. Στην πρώτη περίπτωση, προτείνει τη χρήση
συστημάτων επιβράβευσης και τιμωρίας για να αυξηθεί το ενδιαφέρον και το κίνητρο των μαθητών
(Maclean-Βlevins, 2013), ενώ πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν συστήματα επιβράβευσης,
επιβραβεύοντας τους μαθητές που έχουν επιθυμητές συμπεριφορές και σταματούν τις ανεπιθύμητες
συμπεριφορές (Ματσαγγούρας, 1998). Αυτή εξάλλου είναι και η «φιλοσοφία» της μπιχεβιοριστικής
ψυχολογίας που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στη σχολική τάξη, εγείροντας και αντιδράσεις
από ψυχολόγους άλλων σχολών (Ματσαγγούρας, 1998). Ωστόσο, η επιβράβευση (είτε λεκτική
μέσω επαίνων είτε με τη μορφή μικροδώρων, π.χ. αυτοκόλλητων) μπορεί να οδηγήσει στην
ενεργοποίησή των μαθητών όταν αυτή γίνεται υπό προϋποθέσεις (Ματσαγγούρας, 1998; Fontana,
1996), ενώ οι αμοιβές μπορούν να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές (Ματσαγγούρας, 1998, Συφάκη
2008)
Ψυχολόγοι μπιχεβιοριστικής κατεύθυνσης προτείνουν συστήματα σχολικής πειθαρχίας που
περιλαμβάνουν καθορισμό κανονισμών συμπεριφοράς και επιβραβεύσεις για θετική συμπεριφορά/
τιμωρίες για αρνητική συμπεριφορά. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται Θετικά Συστήματα
Διαχείρισης Συμπεριφοράς (Positive Management Systems), προκειμένου να αποδώσουν τη θεωρία
πάνω στην οποία βασίζονται: Ενεργός συμμετοχή του μαθητή πάνω στη διαδικασία μεταβολής της
συμπεριφοράς του και ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς (Ματσαγγούρας, 1998). Ένα τέτοιο
ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Συμπεριφοράς μπορεί να θεωρηθεί και το Class Dojo.
3. Οι λειτουργίες του Class Dojo
Το Class Dojo είναι ένα διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης τάξης που διατίθεται δωρεάν μέσα
από την ιστοσελίδα www.classdojo.com με μια απλή εγγραφή. Πρόκειται για μια εύχρηστη,
ηλεκτρονική εφαρμογή με εξελληνισμένο περιβάλλον και κύρια λειτουργία του το σύστημα
επιβράβευσης, ενώ ενσωματώνει και άλλες απλές δυνατότητες που μπορεί να αξιοποιήσει ο
εκπαιδευτικός. Διατίθεται και εφαρμογή (application) για φορητές συσκευές (λειτουργικού Android
και iOS). Κάθε εκπαιδευτικός που συνδέεται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
του μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειριστεί τμήματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
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Εκπαίδευσης, τα οποία αποθηκεύονται στο Χαρτοφυλάκιο (portfolio) του εκπαιδευτικού. Σε κάθε
τμήμα που δημιουργεί ο εκπαιδευτικός προσθέτει τους μαθητές του τμήματος, δημιουργώντας ένα
εικονικό χαρακτήρα (avatar) για κάθε μαθητή, ενώ υπάρχει η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των
στοιχείων των μαθητών. Ακολουθούν περιληπτικά τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του Class
Dojo:


Διαχείριση τάξης/ χαρακτήρων

Το Class Dojo χρησιμοποιείται πρωτίστως ως σύστημα επιβράβευσης και για το λόγο αυτό
καθορίζονται οι καταστάσεις (συμπεριφορές) που προκαλούν επιβράβευση. Ειδικότερα, για κάθε
τμήμα καθορίζονται από τον εκπαιδευτικό σετ δεξιοτήτων (skills) που αποδίδουν θετική
μοριοδότηση στους μαθητές και σετ δεξιοτήτων (skills) που αποδίδουν αρνητική μοριοδότηση
στους μαθητές. Στην ουσία αποτυπώνονται, δηλαδή, οι αποδεκτές και οι μη- αποδεκτές
συμπεριφορές για την τάξη. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός ενισχύει τους
μαθητές θετικά για τις καλές συμπεριφορές και αρνητικά για μη αποδεκτές συμπεριφορές. Σε κάθε
εικονικό χαρακτήρα (avatar) προστίθενται οι πόντοι θετικής ενίσχυσης και αφαιρούνται οι πόντοι
«τιμωρίας», ενώ οι επιμέρους πόντοι των μαθητών αθροίζονται σε σύνολο για την τάξη. Έτσι, για
κάθε εικονικό χαρακτήρα εμφανίζονται συνολικά οι πόντοι (ή ξεχωριστά οι πόντοι που κέρδισε και
οι πόντοι που έχασε) ενώ αντίστοιχα εμφανίζεται και το σύνολο πόντων κάθε τάξης. Επιπλέον,
υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ομάδων και απόδοσης πόντων σε ομάδες. Επιπλέον, το Class
Dojo έχει τη δυνατότητα αναρτήσεων (story line) με κείμενο ή φωτογραφίες για να παρουσιαστούν
οι δραστηριότητες της ημέρας και να εμπλουτιστούν με φωτογραφικό υλικό.

Εικόνα 9: Οι πόντοι μαθητών και τάξης στο Class Dojo



Επικοινωνία με γονείς

Το Class Dojo επιτρέπει τη σύνδεση των γονέων των μαθητών για να παρακολουθούν τη
μοριοδότηση των μαθητών και τις αναρτήσεις του μαθήματος. Η σύνδεση των γονέων γίνεται μέσω
μιας πρόσκλησης που εκτυπώνεται από τον εκπαιδευτικό και η οποία αναφέρει ένα μοναδικό
κωδικό σύνδεσης για τον γονέα. Η δυνατότητα αυτή του Class Dojo είναι πολύ χρήσιμη τόσο για
μαζική επικοινωνία με τους γονείς του τμήματος π.χ. σαν πρόσκληση για συνάντηση, κοινοποίηση
δραστηριοτήτων, νέων κλπ, όσο και για προσωπική επικοινωνία με κάποιο συγκεκριμένο γονέα.


Παρουσίες/Αναφορές

Επιπλέον, στην πλατφόρμα διατηρείται παρουσιολόγιο για κάθε μέρα με δυνατότητες να
χαρακτηριστεί κάποιος μαθητής σαν παρών/ απών/ καθυστερημένη άφιξη/ νωρίτερη αποχώρηση.
Για κάθε μαθητή υπάρχει ιστορικό, δηλαδή αναλυτική χρονολογική κατάσταση με τους πόντους
που συγκέντρωσε, καθώς και τις ημέρες που ήταν απών. Επιπλέον παρέχεται αναλυτική και
συγκεντρωτική αναφορά με τους πόντους που συγκέντρωσε.
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Αλλαγή avatar

Κάθε μαθητή αντιπροσωπεύει ένα χαριτωμένο εικονίδιο, το οποίο μπορεί να αλλάξει. Το
Class Dojo δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουν εικονίδιο (avatar) οι μαθητές μέσα από δυο έτοιμες
ομάδες εικονιδίων, ενώ ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει και νέα ομάδα εικονιδίων για τις
τάξεις του.


Διαχείριση δεξιοτήτων

Σε κάθε τμήμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ήδη έτοιμες δεξιότητες που παρέχει το
σύστημα, ή να τροποποιηθούν αυτές (το όνομα, το εικονίδιο ή οι πόντοι που δίδει κάθε μία).
Ωστόσο, μπορούν να δημιουργηθούν και νέες δεξιότητες που θα αντικατοπτρίζουν τις επιθυμητές
δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να εμπλουτιστούν σε οποιαδήποτε στιγμή του σχολικού
έτους, ενώ υπάρχει η δυνατότητα σε μία τάξη να εισαχθούν οι κανόνες από άλλη τάξη.


Επιπλέον εργαλεία

Το Class Dojo διαθέτει και επιπλέον εργαλεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα για τους
εκπαιδευτικούς: Το εργαλείο “Τυχαία” κάνει κλήρωση για τυχαία επιλογή μεταξύ των παρόντων
μαθητών, ενώ το “Χρονόμετρο” δίνει τη δυνατότητα για χρονομέτρηση μια δραστηριότητας ή για
αντίστροφη μέτρηση. Επιπλέον, παρέχει τυχαίο χωρισμό της τάξης σε ομάδες, κανάλι μουσικής για
έντονες δραστηριότητες ή για χαλάρωση, δυνατότητα, περιγραφής δραστηριότητας σε διακριτά
βήματα κ.ά.
4. Η χρήση του Class Dojo στην τάξη
4.1 Απαιτήσεις για τη χρήση του Class Dojo στην τάξη
Για τη σύνδεση στο Class Dojo είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού. Η πρόσβαση
μπορεί να γίνει από Η/Υ ή από την εφαρμογή (application). Όπως είναι ευνόητο, απαιτείται η
πρόσβαση στο διαδίκτυο για να ενημερώνεται η πλατφόρμα, ενώ ιδανικά, το Class Dojo μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μαζί με Η/Υ και βιντεοπροβολέα, ώστε οι μαθητές να έχουν εικόνα του εικονιδίου
τους και της συνολικής εικόνας της τάξης και να βλέπουν αμέσως τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς
τους. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτικό η εφαρμογή για φορητές
συσκευές.
4.2 Προτάσεις χρήσης του Class Dojo στην τάξη
Παρακάτω θα προτείνουμε τρόπους χρήσης του Class Dojo στην τάξη, ώστε αυτό να
αποτελέσει ένα χρήσιμο και διασκεδαστικό εργαλείο για τη διαχείριση της τάξης. Συνιστούμε τη
χρήση του στην αρχή του μαθήματος, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μόνο όπου κρίνεται
απαραίτητο (π.χ. χρήση χρονομέτρου) και στο τέλος του μαθήματος, ώστε να μην παρεμποδίζεται η
εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας και να μην αποσπάται η προσοχή των μαθητών. Σε περίπτωση
αδυναμίας πρόσβασης του εκπαιδευτικού στο Class Dojo προτείνουμε την έντυπη καταγραφή των
πόντων και τη μεταφορά τους στην πλατφόρμα όταν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης.


Εισαγωγή του εργαλείου με παιγνιώδη μορφή

Αναμφισβήτητα, η εισαγωγή παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία αποτελεί έναν ευχάριστο,
ελκυστικό και αποδοτικό τρόπο μάθησης. Η χρήση ενός ευχάριστου εργαλείου, ως μέσο για τη
διαχείριση της τάξης μέσα από παιγνιώδη τρόπο μπορεί να αποτελέσει ένα καλό κίνητρο για τους
μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Class Dojo είναι ένα ελκυστικό και εύχρηστο εργαλείο
με πρωτότυπα γραφικά που ενθουσιάζουν τους μικρούς μαθητές. Παρουσιάζοντας το Class Dojo
ως ένα παιγνιώδες σύστημα διαχείρισης τάξης, προσελκύουμε τους μαθητές, διεγείρουμε το
ενδιαφέρον τους και κάνουμε τη διαχείριση τάξης πιο ευχάριστη και πιο ενδιαφέρουσα.
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Δημιουργία τμήματος από κοινού με τους μαθητές

Προτείνουμε η δημιουργία του τμήματος στην πλατφόρμα να γίνεται από κοινού με τους
μαθητές. Σε κάθε τμήμα δίδεται ένα εικονίδιο, το οποίο μπορεί να επιλεγεί από τους μαθητές. Μετά
τη δημιουργία του τμήματος, γίνεται η δημιουργία του εικονικού χαρακτήρα για κάθε μαθητή, όπου
καταχωρείται από τον εκπαιδευτικό το όνομα κάθε μαθητή και του αποδίδεται τυχαία ένα
χαρούμενο εικονίδιο. Προτείνεται και αυτή η διαδικασία να γίνεται από κοινού με τους μαθητές,
ενώ μπορεί να συνδυαστεί με μια διαδικασία γνωριμίας με τους μαθητές.


Αποτύπωση κανόνων τάξης

Βασικό ρόλο στη διαχείριση μιας τάξης, παίζει η εφαρμογή του “συμβολαίου”. Προτείνεται
μάλιστα, το συμβόλαιο αυτό (κανόνες της τάξης) να προκύπτει μέσα από διάλογο με τους μαθητές
(Ματσαγγούρας, 1998; Maclean-blevins, 2013) και να αναρτάται σε εμφανές σημείο της τάξης. Με
αντίστοιχο τρόπο μπορούν να συζητηθούν οι κανόνες της τάξης και να αποτυπωθούν στο Class
Dojo μέσα από τη διαχείριση δεξιοτήτων (skills). Οι μαθητές προτείνουν τις αποδεκτές
συμπεριφορές, τη μοριοδότηση που θα αποδίδουν και επιλέγουν ένα εικονίδιο για κάθε μία.
Αντίστοιχα δρουν για τις μη αποδεκτές συμπεριφορές. Με τον τρόπο αυτό συμμετέχουν ενεργά στη
διαμόρφωση των κανόνων της τάξης και είναι περισσότερο υπεύθυνοι για τις πράξεις τους.


Θετική ενίσχυση κατόπιν συμφωνίας

Μέσα από τη θετική μοριοδότηση μπορούμε να ενισχύσουμε θετικές συμπεριφορές, που
επιθυμούμε να αποκτήσουν οι μαθητές. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές ήδη έτοιμες δεξιότητες του
Class Dojo: Συμμετοχή, Βοηθάει τους συμμαθητές του, Έντονη Προσπάθεια, Ομαδική Εργασία, Σε
εργασία.
Μπορούμε επιπλέον να προσθέσουμε νέες δεξιότητες που επιθυμούμε να καλλιεργήσουμε,
για παράδειγμα:




Είναι προετοιμασμένος (μελέτη στο σπίτι),
Διατηρεί την τάξη καθαρή
Σέβεται τους συμμαθητές του

Το Class Dojo εξαρχής δεν περιλαμβάνει δεξιότητες που να αποδίδουν αρνητική
μοριοδότηση, καθώς υποστηρίζει τη θετική ενίσχυση. Μπορούμε όμως να προσθέσουμε τέτοιες,
δηλαδή να εισάγουμε «έμμεση τιμωρία» (Μπασέτας, 2002) για περιπτώσεις που απαιτούν επιβολή
“ποινής”, για παράδειγμα, αρνητικοί πόντοι σε περίπτωση άσκηση σωματικής βίας, σκόπιμης
φθοράς υλικοτεχνικού εξοπλισμού κλπ. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κρατήσουμε και
σημείωση (Add note) που να περιγράφει την αιτία της αρνητικής μοριοδότησης, για μελλοντική
αναφορά.


Συμφωνία για Κίνητρα

Είναι σημαντικό να δώσουμε κίνητρα στους μαθητές ώστε να μην χάνουν το ενδιαφέρον
τους. Τα κίνητρα μπορεί να είναι ατομικά, ομαδικά ή συνολικά και μπορεί να τα καθορίσει ο
εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές.
Για παράδειγμα, με την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αριθμού ατομικών πόντων (στόχος) ο
μαθητής μπορεί να αλλάξει εικονίδιο (avatar), να επιλέξει ανάμεσα σε ασκήσεις/δραστηριότητες ή
να λάβει κάποιο μικροδώρο επιβράβευσης (π.χ. αυτοκόλλητο). Αντίστοιχα, με την επίτευξη ενός
συγκεκριμένου αριθμού ομαδικών πόντων η ομάδα μπορεί να λάβει κάποια επιβράβευση, ενώ σε
κλίμακα τάξης, αν η τάξη επιτύχει συγκεκριμένο αριθμό πόντων (στόχος), η τάξη μπορεί να
επιλέξει ανάμεσα σε ασκήσεις/δραστηριότητες ή να κερδίσει κάποια επιβράβευση (π.χ. παιχνίδι,
ώρα για συζήτηση, εκπαιδευτική εκδρομή). Μέσα από αυτά τα κίνητρα, ισχυροποιούνται οι ομάδες
και οι μαθητές συνεργάζονται για την επίτευξη του κοινού στόχου.
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«Δίκαιη» Επιλογή μαθητή

Πολλές φορές χρειάζεται να γίνει μια κλήρωση μέσα στην τάξη, έτσι ώστε να επιλεγεί ένας
μαθητής. Με το εργαλείο «τυχαίος» του Class Dojo επιλέγεται τυχαία ένας μαθητής από τους
παρόντες. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για την αμερόληπτη επιλογή βοηθού.


Αποτελεσματική Εργασία σε Ομάδες

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής, ώστε οι μαθητές να
μαθαίνουν μέσα από την συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Η ομαδικότητα και η συνεργασία
είναι δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσα από το Class Dojo, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
ομάδων. Με αυτή την επιλογή μπορούμε να σχηματίσουμε ομάδες από τους χαρακτήρες της τάξης,
να ονομάσουμε τις ομάδες και να τις μοριοδοτούμε όπως ακριβώς μοριοδοτούμε τους χαρακτήρες
μιας τάξης.


Χρονομέτρηση

Η δυνατότητα «χρονόμετρο» είναι ιδανική για να χρονομετρήσουμε δραστηριότητες ή να
θέσουμε αντίστροφη μέτρηση (π.χ. για μια ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα που απαιτεί
συγκεκριμένο χρόνο). Ενδείκνυται και για περιπτώσεις όπου ο χρόνος πρέπει να είναι
ισομοιρασμένος στις ομάδες π.χ. για το χρόνο χρήσης του υπολογιστή ή για την παρουσίαση μιας
εργασίας στην ολομέλεια της τάξης.


Αναφορές

Η δυνατότητα εξαγωγής συγκεντρωτικών αναφορών για τους πόντους των μαθητών αποτελεί
ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό του Class Dojo. Για κάθε μαθητή, αλλά και συνολικά για την
τάξη μπορεί να εξαχθεί αναλυτική ημερολογιακή περιγραφή με τους πόντους που ο μαθητής
κέρδισε ή έχασε. Επιπρόσθετα, εξάγεται και ένα γράφημα σε μορφή πίτας (donut) όπου
αναπαρίσταται οπτικά η μοριοδότηση κάθε μαθητή. Το γράφημα αυτό είναι απλό, εύκολο στην
κατανόηση και μπορεί να αποτελέσει σπουδαίο εργαλείο στην αυτοαξιολόγηση και αυτοβελτίωση
κάθε μαθητή. Ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει και εργαλείο αναφοράς για την αξιολόγηση του
μαθητή αλλά και απεικόνιση της πορείας του μαθητή με σκοπό την ενημέρωση του γονέα.

Εικόνα 10: Συνοπτική αναφορά μιας τάξης
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4.3. Θετική ενίσχυση και Class Dojo
Κάνοντας χρήση της αξίας των ενισχύσεων, το πρωτότυπο εργαλείο Class Dojo παρέχει
άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές και τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν ενεργά στην τάξη, να
είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και να εφαρμόζουν τους κανόνες της τάξης (Dadakhodjaeva,
2017; Hoang & Garcia, 2015). Δίνοντας τους ένα (μη- υλικό) κίνητρο, οι μαθητές βελτιώνουν την
επίδοση και τη συμπεριφορά τους, οι αρνητικές συμπεριφορές αποθαρρύνονται και οι
εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν ένα πιο αποδοτικό περιβάλλον μάθησης (Hammonds et al., 2013). Το
Class Dojo μπορεί να αποτελέσει ένα Σύστημα Τροποποίησης της Συμπεριφοράς (Παναγάκος,
2014), όπου ο εκπαιδευτικός κάνει χρήση των αμοιβών για να ενισχύσει επιθυμητές μορφές
συμπεριφοράς. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα της ενίσχυσης αμέσως μετά από την εκδήλωση
της θετικής συμπεριφοράς, γεγονός που αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην αποτελεσματική
διαχείριση μιας συμπεριφοράς (Μπασέτας, 2002). Τέλος, το εργαλείο Class Dojo συνδυάζει δύο
από τις κατηγορίες ενισχυτών που προαναφέρθηκαν. Μπορεί να θεωρηθεί τόσο κοινωνικός
ενισχυτής όσο και ενισχυτής πληροφόρησης που τροφοδοτεί τον μαθητή με πληροφορίες σχετικά
με την συμπεριφορά και επίδοσή του.
4.4 Συμπεράσματα από τη χρήση στην τάξη
Χρησιμοποιήσαμε το Class Dojo στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος ΤΠΕ στο
Δημοτικό για τρία σχολικά έτη. Η εμπειρία μας από τη χρήση του Class Dojo σε συνολικά 20
τμήματα - μεταξύ των οποίων κάποια σε βάθος τριετίας – μας έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα, ότι η
διαχείριση μιας τάξης μέσα από ένα ευχάριστο ηλεκτρονικό εργαλείο, όπως το Class Dojo, είναι
πιο αποδοτική και πιο εύκολη. Οι μαθητές κινητοποιούνται περισσότερο, δίνουν μεγαλύτερη
έμφαση στην τήρηση των κανόνων και θεωρούν δίκαιη την απόδοση ή την αφαίρεση πόντων όπου
αυτό χρειάζεται. Το Class Dojo μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ίδια επιτυχία σε μεγάλες ή μικρές
τάξεις του Δημοτικού, ενώ καλό είναι να δίνονται ομαδικά κίνητρα στα τμήματα, ώστε να
ενισχύεται η ομαδική εργασία και η συνεργασία της ομάδας για την επίτευξη του κοινού στόχου.
4.5 Προβληματισμοί για τη χρήση του Class Dojo στην τάξη
Προτείνουμε το Class Dojo σαν βοηθητικό εργαλείο που θα συνεισφέρει στη διαχείριση της
τάξης, στην θετική ενίσχυση των μαθητών και στην δημιουργία εσωτερικών κινήτρων, αλλά
συνιστούμε να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση του (Παπαδοκωστάκη, 2016). Κρίνουμε σκόπιμο
να αναφέρουμε ότι η συγκέντρωση πόντων δεν πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός των μαθητών, αλλά
μέσο για την ενεργοποίησή τους και ότι η αμοιβή μέσω πόντων είναι συμβολική και όχι
αποκλειστικός λόγος υιοθέτησης αποδεκτών συμπεριφορών (Ματσαγγούρας, 1998). Εκτός από τις
εξωτερικές αμοιβές, πρέπει να ενεργοποιούνται και εσωτερικά κίνητρα και αμοιβές
(Ματσαγγούρας, 1998; Μπασέτας, 2002), ενώ η υπερβολική χρήση αμοιβών μπορεί να οδηγήσει σε
κορεσμό και τελικά το σύστημα αμοιβών να χάσει την ισχύ του (Ματσαγγούρας, 1998).
Επιπρόσθετα, η έλλειψη υποδομών στις τάξεις αναγνωρίζεται ως εμπόδιο στην εφαρμογή του
εργαλείου Class Dojo (Παπαδοκωστάκη, 2016; Krach et al., 2016), καθώς η πλατφόρμα απαιτεί
σύνδεση στο Διαδίκτυο και ψηφιακό εξοπλισμό. Τέλος, έχουν εκφραστεί ανησυχίες για τα
προσωπικά δεδομένα των μαθητών, καθώς θεωρείται ότι η προβολή των πόντων στην ολομέλεια
της τάξης μπορεί να παραβιάζει τα προσωπικά δικαιώματα των μαθητών (Krach et al., 2016).
5. Συμπεράσματα
Έχει αποδειχτεί ότι η θετική ενίσχυση των μαθητών είναι πολύ σημαντική για την μετέπειτα
εξέλιξή τους ως πολίτες, καθώς μέσα από τη θετική ενίσχυση αποκομίζουν αυτορρύθμιση της
συμπεριφοράς τους (Maclean-Blevins, 2013). Το Class Dojo αποτελεί ένα πρωτότυπο, ενδιαφέρον
και χρήσιμο ηλεκτρονικό μέσο διαχείρισης και επιβράβευσης τάξης (Παπαδοκωστάκη, 2016) που
στοχεύει στη θετική ενίσχυση των μαθητών. Περιλαμβάνει πλήθος χαρακτηριστικών που μπορούν
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να αξιοποιηθούν στην τάξη, ενώ ενημερώνεται συνεχώς με νέες λειτουργίες που το καθιστούν ένα
πολύτιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό. Η αξιοποίησή του μέσα στην τάξη μπορεί να αποφέρει
καλύτερο κλίμα στη μαθησιακή διαδικασία, μεγαλύτερη συμμετοχή και εντονότερο ενδιαφέρον
από την πλευρά των μαθητών (Hoang & Garcia, 2015), ενώ ενισχύει την ομαδική συνεργασία.
Τέλος, σημειώνουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για Πρωτοβάθμια όσο και για τη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με κατάλληλη διαμόρφωση των avatars, ενώ θεωρούμε ότι θα είναι
αποτελεσματικό και στην προσχολική αγωγή.
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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση της άποψης των εκπαιδευτικών ως
προς τη συμβολή των Τ.Π.Ε στη μαθησιακή διαδικασία αυξάνοντας το κίνητρο των μαθητών, και η
στάση τους ως προς την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Στην έρευνα λαμβάνουν
μέρος καθηγητές που εργάζονται στα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης και υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί, πτυχιούχοι διαφόρων εδικοτήτων, που επιμορφώνονται στις ΤΠΕ. Σκοπός είναι η
διερεύνηση των απόψεων και στάσεων της κάθε ομάδας και η σύγκριση αυτών, καθώς πρόκειται
για δύο ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η επιμόρφωση είναι ένας πολύ σημαντικός
παράγοντας στη διαμόρφωση απόψεων και στάσεων, κάτι το οποίο διαφαίνεται κι από την έρευνα.
Γι αυτό το λόγο, κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθεί με περαιτέρω έρευνα η άποψη των υποψηφίων
εκπαιδευτικών για τα συγκεκριμένα αντικείμενα ΤΠΕ στα οποία επιμορφώθηκαν, ως προς τα
οφέλη τους τόσο για το μαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
επιμόρφωση των υποψηφίων εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε σε εργαστηριακό χώρο όπου είχαν
τη δυνατότητα να εφαρμόζουν στην πράξη σε Η/Υ, τη νέα γνώση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ
στην εκπαίδευση.
Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί, στάσεις, επιμόρφωση.
1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η αυξανόμενη σημασία της πληροφορίας και της συνεχιζόμενης
μάθησης έχει καταστήσει τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σε
πολλούς τομείς, ως επιτακτική ανάγκη. (Σκουληκάρη, Τσώλης & Τσακαλίδης, 2014). Η τεχνολογία
συνεχώς εξελίσσεται και εισάγεται με όλο και πιο γρήγορο ρυθμό στην καθημερινότητα του
ανθρώπου, γι αυτό είναι σημαντικό να μελετηθεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέες
τεχνολογίες και στον τομέα της εκπαίδευσης, τόσο στη διδακτική πράξη όσο και στη μαθησιακή
διαδικασία. «Οι σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης βασίζονται σε συστήματα διαδικτυακής μάθησης
και σε σύγχρονες τεχνολογίες υποστήριξης του διδακτικού έργου.» (Αντωνέλου, Σκουληκάρη &
Καμέας, 2012).
Στην παρούσα έρευνα μελετάται αν οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν θετικά στη μαθησιακή
διαδικασία, σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών, αυξάνοντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον
των μαθητών να συμμετέχουν στο μάθημα και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, και οι τρόποι με
τους οποίους αυτό είναι εφικτό. Στην έρευνα αυτή διερευνάται συγκριτικά η άποψη των καθηγητών
που υπηρετούν σε σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης και των υποψηφίων εκπαιδευτικών που είναι
πτυχιούχοι, που επιμορφώνονται στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, χωρίς όμως να
εργάζονται ακόμα σε σχολεία. Εκτός από την αντίληψη των συμμετεχόντων ως προς τη συμβολή
των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, διερευνάται και η στάση τους ως προς την ενσωμάτωση των
ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Η συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική και μπορεί να επιφέρει
πολλαπλά οφέλη, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Βασικές προϋποθέσεις από την
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πλευρά των εκπαιδευτικών, είναι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη, η επιλογή
των κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο και τις ανάγκες
του μαθήματος, η σωστή χρήση τους από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και η ικανότητά τους να
καλλιεργήσουν θετικό κλίμα στην τάξη ως προς τη χρήση των ΤΠΕ από τους μαθητές. Όπως
αναφέρεται από τον κ. Μαρκαντώνη (2007) έρευνα στις σκανδιναβικές χώρες, έδειξε ότι τόσο οι
εκπαιδευτικοί, όσο και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ανάμεσα στους θετικούς παράγοντες
για την αποτελεσματική ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, επισημαίνουν την επιλογή
κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, την έμπνευση και τον ενθουσιασμό των ίδιων των
εκπαιδευτικών, που φανερώνουν τη θετική στάση τους ως προς την ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής
τεχνολογίας, τους σαφείς παιδαγωγικούς στόχους, το κίνητρο μάθησης των μαθητών και τις νέες
παιδαγωγικές ευκαιρίες που δημιουργούν οι ΤΠΕ. (E-learning Nordic, 2006).
Για την υιοθέτηση θετικής στάσης ως προς την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση,
είναι πολύ σημαντική η διαμόρφωση πλήρης αντίληψης ως προς τα πλεονεκτήματα που μπορούν
να επιφέρουν τόσο στους μαθητές και στη διαδικασία της μάθησης, όσο και στους εκπαιδευτικούς.
Στα πλαίσια διερεύνησης της στάσης των εκπαιδευτικών, διερευνάται και η άποψή τους ως προς το
θέμα της επιμόρφωσης.
2. Κυρίως μέρος
2.1. Σκοπός της έρευνας
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η έρευνα που διεξήχθη, η οποία αποτελείται από 2
μέρη, το Α΄μέρος που αφορά τη συγκριτική διερεύνηση της άποψης και στάσης των δύο ομάδων
συμμετεχόντων και το Β’ μέρος που αφορά τη διερεύνηση των αντιλήψεων των υποψηφίων
εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν σε συγκεκριμένες εφαρμογές ΤΠΕ. Το Β’ μέρος
πραγματοποιήθηκε αφότου είχε ολοκληρωθεί η επιμόρφωση.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν τα πλεονεκτήματα για τους μαθητές
από τη χρήση των ΤΠΕ, σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών και υποψηφίων
εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, διερευνάται αν οι ΤΠΕ μπορούν να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα
στη μαθησιακή διαδικασία και αν μπορούν να αυξήσουν το κίνητρο και το ενδιαφέρον των
μαθητών για το μάθημα.
Επιπλέον, διερευνάται η στάση των εκπαιδευτικών ως προς την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία για να διαπιστωθεί αν έχουν θετική στάση ως προς τη χρήση της, και να
διαπιστωθούν τυχόν προβληματισμοί ή εμπόδια. Η διερεύνηση των παραπάνω πραγματοποιείται
για δύο διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων στην έρευνα, που κάθε ομάδα έχει διαφορετικά
χαρακτηριστικά, γι αυτό το λόγο είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί η σύγκριση των
αποτελεσμάτων και να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύγκλιση ή απόκλιση απόψεων.
Από τα αποτελέσματα της συγκριτικής διερεύνησης διαφαίνεται και η άποψή τους για την
αναγκαιότητα της επιμόρφωσης αλλά και η επιθυμία τους να επιμορφωθούν στις ΤΠΕ. Γι αυτό το
λόγο πραγματοποιήθηκε περαιτέρω έρευνα στη 2η ομάδα συμμετεχόντων, δηλαδή συμμετείχαν οι
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αφότου ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση (θεωρητική και πρακτική) για την
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στο Β’ μέρος της έρευνας, κλήθηκαν να απαντήσουν σε
ερωτήσεις που αφορούσαν συγκεκριμένες εφαρμογές και λογισμικά, για τα οποία προηγουμένως
επιμορφώθηκαν, αναφορικά με τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει η χρήση τους, τόσο στους
μαθητές και τη μαθησιακή διαδικασία, όσο και στους εκπαιδευτικούς κατά τη διδασκαλία τους
αλλά και την οργάνωσή τους.
2.2. Αναγκαιότητα και σημαντικότητα της έρευνας
Υπήρχε αναγκαιότητα να γίνει η έρευνα αυτή γιατί πρόκειται για ένα ενδιαφέρον κι επίκαιρο
θέμα, που αφορά όλη τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι σημαντικό να διαπιστωθεί αν
οι ΤΠΕ μπορούν να επιδράσουν θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με την άποψη των
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εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης, αλλά και των υποψηφίων
εκπαιδευτικών που θα βρεθούν στο μέλλον ως εκπαιδευτικοί στα σχολεία.
Σε προηγούμενες έρευνες έχει γίνει αναφορά σε κάποια από τα οφέλη που μπορεί να έχει
ένας μαθητής χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ κατά τη μάθησή του. Αρκετές από αυτές τις έρευνες όμως
έχουν γίνει από την πλευρά μελετητών και ειδικών επιστημόνων του χώρου είτε της Παιδαγωγικής
είτε της Πληροφορικής. Στην παρούσα έρευνα δίνεται έμφαση στην προσέγγιση του θέματος από
την πλευρά των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, που καλούνται να αποφασίσουν αν θα
ακολουθήσουν την τάση της ψηφιακής τεχνολογίας και θα την ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική
διαδικασία ή αν θα προτιμήσουν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.
Επιπλέον, προσεγγίζεται το θέμα και από την πλευρά των υποψηφίων εκπαιδευτικών οι
οποίοι είναι ήδη πτυχιούχοι (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ) διαφόρων ειδικοτήτων που προσδοκούν να εργαστούν
στα σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης, γι αυτό και παρακολουθούν το ετήσιο πρόγραμμα
παιδαγωγικής κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ), στα πλαίσια του οποίου επιμορφώνονται για την
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί η άποψή τους καθώς
αντιπροσωπεύουν ένα μέρος των μελλοντικών εκπαιδευτικών των σχολείων. Επιπλέον
επιμορφώνονται στις ΤΠΕ, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, καθώς λαμβάνουν
ενεργό ρόλο σε εργαστήριο Η/Υ.
Η σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων συμμετεχόντων κρίθηκε σημαντική, καθώς οι δύο
ομάδες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται εκτενώς παρακάτω, όπως μέσος
όρος ηλικίας, προϋπηρεσία ή μη σε σχολεία, υπάρχουσα ή μη διδακτική εμπειρία με χρήση ΤΠΕ,
επιμόρφωση στις ΤΠΕ και ειδικότητες συμμετεχόντων.
Επειδή η 2η ομάδα συμμετεχόντων που είναι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, επιμορφώνονται
στους τρόπους παιδαγωγικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένων σύγχρονων
εφαρμογών Η/Υ (διαδικτυακών και μή), γι αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε περαιτέρω διερεύνηση
των αντιλήψεων και στάσεων που διαμόρφωσαν, αφότου ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση.
Συγκεκριμένα, παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά σε εργαστηριακά μαθήματα, στα πλαίσια
των οποίων χρησιμοποιήθηκαν οι ΤΠΕ σε επίπεδο:







διδασκαλίας,
πρακτικών ασκήσεων σε Η/Υ την ώρα του εργαστηρίου,
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις ΤΠΕ ως κατ’ οίκον εργασία,
επικοινωνίας με το διδάσκοντα (μέσω email),
επικοινωνίας μεταξύ των επιμορφούμενων στα πλαίσια του μαθήματος (μέσω forums)
προβολή δομημένου εκπαιδευτικού υλικού σε πλατφόρμας ασύγχρονης μάθησης

2.3. Θεωρητικό πλαίσιο
«Οι ΤΠΕ αποτελούν, πλέον, την τεχνολογική, κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική
πραγματικότητα του 21ου αιώνα. Μια πραγματικότητα που απαιτεί τη διαμόρφωση των ευνοϊκών
συνθηκών και την εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών, που θα επιτρέψουν την υλοποίηση των
παιδαγωγικών στόχων υπό την ολοκληρωμένη, παιδαγωγική, κοινωνική και πολιτιστική
προσέγγιση των ΤΠΕ, για να αποτελέσουν το μέσο μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
και κοινωνικής αναδιοργάνωσης» (Λαφατζή, 2005). Οι ΤΠΕ και η τεχνολογική έκρηξη του
διαδικτύου και των πολυμέσων καταλυτικά, δημιουργούν νέες συνθήκες στην παροχή της
εκπαίδευσης και οδηγούν σε πολύ σημαντικές αλλαγές των εκπαιδευτικών διαδικασιών.
(Μαρκαντώνης, 2007).
Σε μια μεγάλη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν όλοι (90%) οι μαθητές της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, φάνηκε να αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική είναι γνώση της
τεχνολογίας και, σχεδόν, οι μισοί (48%) από αυτούς μάθαιναν μόνοι τους και εκτός σχολείου για
τις ΤΠΕ (NetDay, 2004). Αυτό δείχνει ότι αυτοί οι μαθητές είχαν το κίνητρο, αλλά και το
ενδιαφέρον να ασχοληθούν με τις ΤΠΕ κι εκτός σχολείου, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε
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πληροφορία αξιοποιώντας την τεχνολογία. Η Εκπαιδευτική Τεχνολογία διαδραματίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στην πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης, και προήλθε κυρίως από την
εισαγωγή και τη χρήση στη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία τεχνολογικών και διδακτικών
συσκευών, όπως ο Η/Υ. (Σολομωνίδου, 1999).
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ΤΠΕ μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά με την
επιστημονικοποίηση της μάθησης, με την τέχνη της διδασκαλίας και με παροχή ποιοτικότερων
μαθησιακών – διδακτικών μεθοδολογιών, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της απόδοσης
του μαθητή, είτε στην εξατομικευμένη είτε στην ομαδική μάθηση (Φλουρής, 1989). Καθώς η
τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται, οι μαθητές τείνουν να ακολουθούν αυτή την εξέλιξη και
εξοικειώνονται όλο και πιο νωρίς (ηλικιακά) με την τεχνολογία, τη χρήση Η/Υ, tablet κι έξυπνων
κινητών τηλεφώνων. Αναζητούν διάφορες πηγές πληροφόρησης, όπως εικόνες, διαγράμματα,
βίντεο κι άλλα, καθώς βρίσκουν ενδιαφέρουσες τις πολυμεσικές εφαρμογές. Όπως αναφέρεται από
τον κ. Καψάλη (2006) μια από τις βασικές προτεραιότητες των εκπαιδευτικών οφείλει να είναι η
ενεργοποίηση ή η διαμόρφωση εσωτερικών κινήτρων στους μαθητές, των οποίων πηγή θα είναι «το
ίδιο το αντικείμενο της μάθησης» (Καψάλης, 2006). Όταν λοιπόν, χρησιμοποιηθούν οι ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία, τότε είναι πιο εύκολο να δοθεί το κατάλληλο κίνητρο για μάθηση στο
μαθητή, καθώς είναι πιο εύκολο για τον εκπαιδευτικό να «κεντρίσει» το ενδιαφέρον του μέσω
πολυμεσικών εφαρμογών ή εκπαιδευτικών παιχνιδιών.
Σημαντικός παράγοντας είναι επιμόρφωση και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών στην
αξιοποίηση των ΤΠΕ και η μεταξύ τους συνεργασία κατά την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και
τεχνολογιών. Σε κάποιες έρευνες, αναφέρονται κάποιοι αρνητικοί παράγοντες της ένταξης των
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η ελλειπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και το
ανεπαρκές κοινωνικό και παιδαγωγικό πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων ΤΠΕ. (Johnson &
Liu, 2000, Becker, 2001). Σε άλλη έρευνα έχει προκύψει ότι ακόμα και σε περιπτώσεις που οι
εκπαιδευτικοί ολοκλήρωσαν επιτυχώς ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης στη χρήση των ΤΠΕ,
αισθάνονται ακόμα αρκετά ανασφαλείς για να τις εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, με
αποτέλεσμα να μην εφαρμόζουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν, και ως φυσικό
επακόλουθο να τις ξεχνούν. (Van Braak, 2001).
2.4. Μέθοδος της έρευνας
Η παρούσα έρευνα αποτελείται από 2 επιμέρους έρευνες, το Α’ και το Β΄ μέρος της έρευνας.
Το Α’ μέρος της έρευνας είναι α) η διερεύνηση της άποψης και της στάσης των καθηγητών που
υπηρετούν σε σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης και β) των υποψηφίων εκπαιδευτικών που είναι
ήδη πτυχιούχοι κι επιμορφώνονται στις ΤΠΕ στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ, καθώς και
γ) η συγκριτική διερεύνηση αυτών. Το Β’ μέρος της έρευνας είναι η περαιτέρω διερεύνηση των
αντιλήψεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών ως προς τη συμβολή συγκεκριμένων εφαρμογών ΤΠΕ
(στις οποίες επιμορφώθηκαν) στην εκπαίδευση. Το Β’ μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε
αφότου ολοκληρώθηκε η επιμόρφωσή τους (Απρίλιος 2018).
Για την εκτέλεση της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια
τα οποία δόθηκαν στους συμμετέχοντες της έρευνας, Α΄ και Β΄ μέρους αντίστοιχα.
Μέσα συλλογής δεδομένων
Τα ερωτηματολόγια που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες του Α’ και του Β΄ μέρους της
έρευνας, δημιουργήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση του διαδικτυακού εργαλείου Google
Forms. Όσοι το επιθυμούσαν παρέλαβαν το ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή (κυρίως οι
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης).
Το 1ο ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από 28 ερωτήσεις που δημιουργήθηκαν για τη
διερεύνηση των απόψεων και στάσεων ως προς τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και συμπληρώθηκε από
τις 2 ομάδες συμμετεχόντων (Α’ μέρος έρευνας). Το 2ο ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από 33
ερωτήσεις που δημιουργήθηκαν με σκοπό να διερευνηθούν περαιτέρω οι αντιλήψεις των
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υποψηφίων εκπαιδευτικών στις συγκεκριμένες εφαρμογές των ΤΠΕ στις οποίες επιμορφώθηκαν
(Β’ μέρος έρευνας).
Το 1ο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 28 ερωτήσεις, δομημένες σε 3 ενότητες. Στην 1η
ενότητα υπάρχουν ερωτήσεις με δημογραφικά στοιχεία, σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το επίπεδο
των σπουδών, ειδικότητα, έτη προϋπηρεσίας και την ύπαρξη τυχόν προηγούμενης γνώσης στις
ΤΠΕ. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις έχουν διατυπωθεί με γνώμονα το σκοπό της έρευνας και τα
ερευνητικά ερωτήματα και είναι δομημένες στις επόμενες δύο ενότητες. Η μία ενότητα (2η)
περιλαμβάνει τις ερωτήσεις για τη συμβολή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία και στην
ανάπτυξη κινήτρου κι ενδιαφέροντος του μαθητή, και η άλλη ενότητα (3η) αφορά τη στάση των
εκπαιδευτικών ως προς την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Το ερωτηματολόγιο
περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου για να μπορεί να επιτευχθεί ποσοτική ανάλυση των
αποτελεσμάτων, επομένως υπάρχουν 27 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 1 ερώτηση ανοικτού τύπου
στο τέλος προκειμένου να μπορούν οι συμμετέχοντες να εκφράσουν οποιοδήποτε προβληματισμό ή
να επισημάνουν κάτι για την έρευνα.
Το 2ο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για το Β’ μέρος της έρευνας, αποτελείται από
33 ερωτήσεις, εκ των οποίων 31 κλειστού τύπου και 2 ανοικτού τύπου στο τέλος. Αρχικά,
περιλαμβάνονται ερωτήσεις για δημογραφικά στοιχεία, και στη συνέχεια ερωτήσεις για τις
συγκεκριμένες εφαρμογές ΤΠΕ (στις οποίες οι συμμετέχοντες επιμορφώθηκαν) και την
παιδαγωγική αξιοποίησή τους, τη συμβολή τους στη διδασκαλία, στη μάθηση, στην επικοινωνία,
στην οργάνωση του εκπαιδευτικού κ.α. Επιπλέον περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με τη στάση
των συμμετεχόντων ως προς αυτές τις εφαρμογές ΤΠΕ, το ρόλο της επιμόρφωσης που έλαβαν ως
προς τη διαμόρφωση στάσης, αξιολόγηση της επιμόρφωσης, κ.α.
Δείγμα
Το δείγμα για το Α’ μέρος της έρευνας αποτελούν 100 άτομα, τα οποία ανήκουν σε 2
διαφορετικές ομάδες :
α) καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων που υπηρετούν χρόνια σε δημόσια σχολεία της Β-θμιας
εκπαίδευσης
β) υποψήφιοι εκπαιδευτικοί (δεν εργάζονται ακόμα σε σχολεία) που είναι πτυχιούχοι σχολών
ΑΕΙ, ΑΤΕΙ της Ελλάδας, παρακολουθούν το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης
ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, στα πλαίσια του οποίου επιμορφώνονται στις ΤΠΕ.
Στο Α’ μέρος της έρευνας συμμετείχαν 50 άτομα, καθηγητές που εργάζονται σε σχολεία της
Β-θμιας εκπαίδευσης και 50 άτομα υποψήφιοι εκπαιδευτικοί.
Το δείγμα για το Β’ μέρος της έρευνας αποτελούν 57 άτομα, υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οι
οποίοι απάντησαν εθελοντικά στο ερωτηματολόγιο, έπειτα από την ολοκλήρωση της επιμόρφωσής
τους.
2.5. Αποτελέσματα της έρευνας
Α’ μέρος έρευνας
Δημογραφικά στοιχεία
Στο ερωτηματολόγιο υπήρχε αρχικά η 1η ενότητα που αναφερόταν στα δημογραφικά στοιχεία
(φύλο, ηλικία, επίπεδο σπουδών, ειδικότητα, έτη προϋπηρεσίας και ύπαρξη τυχόν προηγούμενης
γνώσης στις ΤΠΕ, παρακολούθηση επιμόρφωσης στις ΤΠΕ στο παρελθόν).
Εκπαιδευτικοί στη Β/θμια :


Φύλο: 38 γυναίκες και 12 άνδρες
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Ανώτερο επίπεδο σπουδών: για τους περισσότερους είναι το πτυχίο ΑΕΙ, ενώ υπάρχουν
και 4 άτομα με μεταπτυχιακές σπουδές και 2 με διδακτορικό δίπλωμα.
Έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση: η πλειοψηφία ανήκει στο εύρος 18-23 έτη και 23
έτη και άνω.
Ηλικία: οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανήκουν στο εύρος ηλικιών 41-54 έτη. Υπάρχουν
επίσης 6 συμμετέχοντες στο εύρος 35-40 έτη και 6 συμμετέχοντες > 55 ετών.

Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί:




Φύλο: 36 γυναίκες και 14 άνδρες
Ανώτερο επίπεδο σπουδών: για τους περισσότερους είναι το πτυχίο ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, ενώ
υπάρχουν και 11 άτομα με ολοκληρωμένες μεταπτυχιακές σπουδές κι 1 άτομο με
διδακτορικό δίπλωμα.
Ηλικία: υπάρχουν άτομα σχεδόν σε όλα τα διαστήματα ηλικίας που περιλαμβάνονταν στις
επιλογές της απάντησης. Τα περισσότερα άτομα είναι ηλικίας <35, ενώ υπάρχουν και 10
άτομα ηλικίας 36 - 45, καθώς και 4 άτομα ηλικίας > 51. Συγκεκριμένα, ανά διάστημα
ηλικίας παρουσιάζεται ο αριθμός των ατόμων : 22-25: 8 άτομα, 26-30: 14 άτομα, 31-35:
14 άτομα, 36-40: 5 άτομα, 41-45: 5 άτομα, 51-55: 2 άτομα, >55: 2 άτομα

Τα κοινά σημεία που προκύπτουν από τα δημογραφικά στοιχεία και στις δύο ομάδες, είναι
ότι υπήρξε συμμετοχή από άνδρες και γυναίκες, με τη συμμετοχή του γυναικείου φύλου να είναι
πολύ υψηλότερη από ότι του ανδρικού φύλου. Επιπρόσθετα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων και στις 2 ομάδες, δεν έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποιο επιμορφωτικό
πρόγραμμα για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Τα σημεία που διαφέρουν σημαντικά οι δύο ομάδες είναι η ηλικία, η προηγούμενη
προϋπηρεσία σε σχολεία, η διδακτική εμπειρία με χρήση των ΤΠΕ και οι ειδικότητες.
Ηλικιακά οι δύο ομάδες διαφέρουν αρκετά, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των καθηγητών στα
σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης, είναι αρκετά υψηλότερος από το Μ.Ο. των υποψηφίων
εκπαιδευτικών. Στη 2η ομάδα συμμετεχόντων αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν συμμετέχοντες σε
όλες σχεδόν τις ηλικίες με τα περισσότερα άτομα να είναι ηλικίας <35 ετών, ενώ στην 1 η ομάδα
συμμετεχόντων δεν υπήρχαν άτομα ηλικίας <35 ετών.
Μία άλλη σημαντική διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι στην 1η ομάδα ανήκουν οι
καθηγητές που διδάσκουν ήδη στα σχολεία της Β/θμιας κι έχουν την κατάλληλη διδακτική εμπειρία
προκειμένου να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο έχοντας διαπιστώσει και στην πράξη τη συμβολή
των ΤΠΕ αν φυσικά τις χρησιμοποιούν. Στη 2η ομάδα οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μπορεί να μην
έχουν βιώσει στην πράξη από την πλευρά του εκπαιδευτικού τη συμβολή των ΤΠΕ, όμως την έχουν
βιώσει από πλευράς «μαθητή - σπουδαστή» καθώς επιμορφώνονται στις ΤΠΕ στα πλαίσια των
εργαστηριακών μαθημάτων. Συνεπώς, διαθέτουν την εμπειρία της συμβολής των ΤΠΕ στην
εκπαιδευτική διαδικασία σε διάφορα επίπεδα, όπως τη βίωσαν οι ίδιοι ως επιμορφούμενοι στις
ΤΠΕ. Επομένως, η αξιολόγηση της χρησιμότητας των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία,
πραγματοποιείται από τις 2 ομάδες συμμετεχόντων από διαφορετικές οπτικές, εκείνης του
εκπαιδευτικού της τάξης στα σχολεία, κι εκείνης του υποψήφιου εκπαιδευτικού – επιμορφούμενου
για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, με παράλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αυτές παρέχουν.
Ένα άλλο σημείο στο οποίο διαφέρουν οι 2 ομάδες των συμμετεχόντων, είναι οι ειδικότητες
των εκπαιδευτικών με τις ειδικότητες των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί στα
σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης, φαίνεται ότι ανήκουν κυρίως στις ειδικότητες: Μαθηματικοί,
Φυσικοί, Βιολόγοι, Φιλόλογοι, Ξένων γλωσσών, Κοινωνιολόγοι. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που
συμμετείχαν ανήκουν κυρίως στις ειδικότητες: Οικονομολόγοι, Πληροφορικής, Γεωπόνοι,
Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, Λογοθεραπευτές, Νοσηλευτές και Κοινωνικοί λειτουργοί.
Είναι πολύ σημαντικό να διαπιστωθεί αν οι απόψεις, αντιλήψεις και στάσεις ως προς τις ΤΠΕ
και τη συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, συγκλίνουν ή αποκλίνουν σημαντικά, γι αυτές

268

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

τις 2 ομάδες συμμετεχόντων, οι οποίες διαφέρουν σε αρκετά σημεία (ηλικία, διδακτική
προϋπηρεσία, ειδικότητες, επιμόρφωση).
Αποτελέσματα Α’ μέρους
Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία από τα αποτελέσματα της έρευνας. Οι
συμμετέχοντες στην έρευνα στις περισσότερες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, που ήταν κλειστού
τύπου, καλούνταν να απαντήσουν επιλέγοντας μία από τις εξής επιλογές : «Καθόλου», «Λίγο»,
«Μέτρια», «Αρκετά», «Πολύ». Οι επιλογές αυτές είχαν αντιστοιχιστεί με: 1, 2, 3, 4, 5 αντίστοιχα,
προκειμένου να μπορεί να γίνει υπολογισμός μέσης τιμής.
Παρατηρήθηκε ότι σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις με αυτές τις επιλογές, οι συμμετέχοντες
επέλεγαν τις απαντήσεις «Αρκετά» ή «Πολύ» και σε λίγες περιπτώσεις την επιλογή «Μέτρια».
Επομένως διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε μεγάλη διασπορά μεταξύ των απαντήσεων, καθώς
κυμαίνονταν κυρίως στο «Αρκετά» και στο «Πολύ». Γι αυτό το λόγο, επιλέχθηκε να
παρουσιαστούν παρακάτω τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις, παρουσιάζοντας
την ερώτηση και τη μέση τιμή από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων της κάθε ομάδας γι αυτήν.
«Η χρήση των ΤΠΕ, κυρίως μέσω χρήσης Η/Υ, θεωρείτε ότι μπορεί να επιδράσει στη μάθηση»
(Θετικά, Ουδέτερα, Αρνητικά).
Στην παραπάνω ερώτηση, αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες (100) απάντησαν
«Θετικά».
Πίνακας 1: Συμβολή των ΤΠΕ στην αύξηση κινήτρου κι ενδιαφέροντος των μαθητών

Ερωτήσεις (Συμβολή των ΤΠΕ στην αύξηση κινήτρου κι
ενδιαφέροντος των μαθητών για το μάθημα)
Καθόλου (1), Λίγο(2), Μέτρια (3), Αρκετά (4), Πολύ (5)
Η χρήση κάποιου προγράμματος Η/Υ στη διδασκαλία, όπως
κάποιο λογισμικό παρουσιάσεων, κατά πόσο θεωρείτε ότι
επιδρά θετικά στη μαθησιακή διαδικασία ;
Η επικοινωνία με τους μαθητές μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου για την αποστολή επιπλέον εκπαιδευτικού
υλικού, παροχή καθοδήγησης σε εργασία – ανατροφοδότηση,
επηρεάζει το κίνητρο των μαθητών για ενασχόληση με τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Οι εργαστηριακές δραστηριότητες με τη χρήση Η/Υ,
συμβάλλουν στην κατανόηση από τους μαθητές της θεωρίας
μέσω της πράξης.
Η χρήση προγραμμάτων Η/Υ για προβολή οπτικοακουστικού
υλικού μπορεί να συμβάλει στο ενδιαφέρον που δείχνουν οι
μαθητές για το μάθημα.
Η χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και εκπαιδευτικών
παιχνιδιών μέσω Η/Υ μπορεί να αυξήσει τη διάθεση των
μαθητών για ενασχόληση με το αντικείμενο του μαθήματος.
Κατά πόσο θεωρείτε ότι επηρεάζεται το κίνητρο των μαθητών
για την απάντηση σε άσκηση του μαθήματος όταν τους
παρέχετε τη δυνατότητα να απαντήσουν χρησιμοποιώντας
κάποιο πρόγραμμα Η/Υ, tablet ή έξυπνο κινητό τηλέφωνο
(smartphone).
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Μ.Ο.
Μ.Ο. (Υποψ.
(Καθηγητές) Εκπαιδευτικοί)
4.08

4.46

3.32

4

4.08

4.15

4.21

4.38

4.2

4.26

3.92

4
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Από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρείται η σύγκλιση των αντιλήψεων των
εκπαιδευτικών στη Β/θμια εκπαίδευση με των υποψηφίων εκπαιδευτικών, καθώς η μέση τιμή των
απαντήσεων σε όλες τις ερωτήσεις συγκλίνει. Αξίζει αρχικά να επισημανθεί η υψηλή μέση τιμή
που παρουσιάζεται στις απαντήσεις των συμμετεχόντων και των δύο ομάδων. Εφόσον η μέση
τιμή κυμαίνεται κοντά στο 4 (κι αρκετές φορές παραπάνω), και με δεδομένο ότι δεν υπήρχε μεγάλη
διασπορά στις απαντήσεις, αυτό σημαίνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί ότι
οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη μαθησιακή διαδικασία. Το λογισμικό παρουσιάσεων,
το οπτικοακουστικό υλικό, τα εκπαιδευτικά λογισμικά και παιχνίδια, η επικοινωνία μέσω email, οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χρήστη ΤΠΕ την ώρα του μαθήματος, η κατ’ οίκον εργασία των
μαθητών αξιοποιώντας εφαρμογές ΤΠΕ, το διαδίκτυο και συσκευές όπως Η/Υ, tablet, smartphone,
μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη αύξηση κινήτρου κι ενδιαφέροντος των μαθητών, σύμφωνα με
την άποψη τόσο των καθηγητών που διδάσκουν στα σχολεία, όσο και των υποψηφίων
εκπαιδευτικών που επιμορφώνονται στις ΤΠΕ.
«Η σκέψη της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη
διδασκαλία, σας προκαλεί συναισθήματα : α) Θετικά, β) Ουδέτερα, γ) Αρνητικά »
Στην παραπάνω ερώτηση, η απάντηση και των δύο ομάδων συμμετεχόντων ήταν «Θετικά» εκτός
από 3 άτομα στο σύνολο (των 100 ατόμων) που απάντησαν «Ουδέτερα».
Πίνακας 2: Χρήση των ΤΠΕ και Στάση ως προς την ενσωμάτωσή τους

Ερωτήσεις
με επιλογές απαντήσεων:
Καθόλου (1), Λίγο(2), Μέτρια (3), Αρκετά (4), Πολύ (5)

Μ.Ο.
(Καθηγητών)

Μ.Ο. (Υποψ.
Εκπαιδευτικοί)

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τον Η/Υ ;

3.67

4.42

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε την τεχνολογία στην
εκπαιδευτική διαδικασία ;
Πόσο σημαντική θεωρείτε την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη
διδασκαλία ;

2.96

-

4.08

4.26

Πόσο θεωρείτε ότι μπορεί να συμβάλει η χρήση των ΤΠΕ
στη δημιουργία και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού;
Ερωτήσεις (Συναισθήματα για τη χρήση των ΤΠΕ)
Επιλογές απαντήσεων:
Καθόλου (1), Λίγο (2), Αρκετά (3), Πολύ (4)
Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, σας δημιουργεί
ανασφάλεια;
Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, σας δημιουργεί αίσθηση
αυτοπεποίθησης ;

4.04

4.36

Μ.Ο.
Μ.Ο.
(Εκπαιδευτικοί) (Υποψήφιοι
Εκπαιδευτικοί)
1.72
1.76
3.08

3.28

Από τα παραπάνω αποτελέσματα διαφαίνεται ότι και οι δύο ομάδες χρησιμοποιούν συχνά
έως και πολύ συχνά τον υπολογιστή, αλλά υπάρχει σημαντικά μεγαλύτερη μέση τιμή στην ομάδα
των υποψηφίων εκπαιδευτικών, άρα χρησιμοποιούν συχνότερα τον Η/Υ. Αυτό πιθανόν να
οφείλεται και στη διαφορά της ηλικίας, καθώς όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο μέσος όρος ηλικίας
στην ομάδα αυτή είναι αρκετά μικρότερος και συνήθως οι μικρότεροι σε ηλικία, χρησιμοποιούν
συχνότερα τον Η/Υ και έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση.
Αναφορικά με την ομάδα των καθηγητών, αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που από τις
απαντήσεις σχετικά με τη συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, διαφαίνεται ότι αντιλαμβάνονται τα
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οφέλη προς τους μαθητές, κι επίσης θεωρούν σημαντική την ενσωμάτωση των ΤΠΕ, ταυτόχρονα δε
χρησιμοποιούν συχνά τις νέες τεχνολογίες στο μάθημά τους, ενώ χρησιμοποιούν αρκετά συχνά τον
Η/Υ. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες και προβληματισμούς. Μπορεί ενώ
κατανοούν και οι ίδιοι τη θετική συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, να
δυσκολεύονται να τις υιοθετήσουν στα πλαίσια του μαθήματος.
Για τη διαπίστωση τυχόν προβληματισμών των εκπαιδευτικών είχαν συμπεριληφθεί δύο
ερωτήσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι ο κυριότερος προβληματισμός είναι «Δεν έχω επιμορφωθεί
κατάλληλα για τις δυνατότητες των ΤΠΕ στην εκπαίδευση», στη συνέχεια ακολουθεί «Δεν υπάρχει
ευελιξία χρόνου λόγω του αναλυτικού προγράμματος» κι έπειτα «Άγχος για τυχόν τεχνικά
προβλήματα κατά τη διδασκαλία». Τέλος, υπήρχε κι ένας μικρότερος αριθμός συμμετεχόντων που
απάντησαν πως δεν έχουν κανένα προβληματισμό και πως έχουν ενσωματώσει κάποιες φορές τις
ΤΠΕ στο μάθημά τους.
Σε συνέχεια του παραπάνω προβληματισμού για την έλλειψη επιμόρφωσης στις δυνατότητες
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας με δύο σχετικές ερωτήσεις που
υπήρχαν στο ερωτηματολόγιο.
Πίνακας 3: Επιμόρφωση στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Ερωτήσεις (Αναγκαιότητα, Επιθυμία για Επιμόρφωση)

Μ.Ο.
(Καθηγητές)

Πόσο σημαντικός θεωρείτε ότι είναι ο παράγοντας της
επιμόρφωσης σε θέματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ώστε ένας
εκπαιδευτικός να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ ;
(Καθόλου (1), Λίγο (2), Μέτρια (3), Αρκετά (4), Πολύ (5))
Θα θέλατε να επιμορφωθείτε σχετικά με θέματα ΤΠΕ και πως
μπορείτε να τις εντάξετε στη διδασκαλία ;
(Καθόλου (1), Λίγο (2), Αρκετά (3), Πολύ (4))

4.76

Μ.Ο.
(Υποψήφιοι
Εκπαιδευτικοί)
4.74

3.48

3.76

Παρατηρείται ότι και οι δύο ομάδες συμμετεχόντων απάντησαν στην πλειοψηφία τους ότι
θεωρούν πολύ σημαντικό τον παράγοντα της επιμόρφωσης και ότι επιθυμούν πολύ να
επιμορφωθούν σε θέματα ΤΠΕ ώστε να μπορούν να τις εντάξουν στο μάθημά τους. Γι αυτό το λόγο
η έρευνα αυτή συνεχίστηκε με το Β’ μέρος της έρευνας που αφορά τις αντιλήψεις μετά την
επιμόρφωση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα των ΤΠΕ και παρουσιάζεται παρακάτω.
Β’ μέρος της έρευνας
Έλαβαν μέρος 57 άτομα – υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι διαφόρων
ειδικοτήτων και παρακολουθούν το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ, στα πλαίσια του οποίου
επιμορφώνονται για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Από τα δημογραφικά στοιχεία προκύπτει η πληροφορία:




Φύλο: 40 γυναίκες και 17 άνδρες
Ανώτερο επίπεδο σπουδών: για τους περισσότερους είναι το πτυχίο ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, ενώ
υπάρχουν και 12 άτομα με ολοκληρωμένες μεταπτυχιακές σπουδές κι 1 άτομο με
διδακτορικό δίπλωμα.
Ηλικία: υπάρχουν άτομα σχεδόν σε όλα τα διαστήματα ηλικίας που περιλαμβάνονταν στις
επιλογές της απάντησης. Τα περισσότερα άτομα είναι ηλικίας <35. Συγκεκριμένα, ανά
διάστημα ηλικίας παρουσιάζεται ο αριθμός των ατόμων : 22-25: 10 άτομα, 26-30: 14
άτομα, 31-35: 14 άτομα, 36-40: 7 άτομα, 41-45: 6 άτομα, 51-55: 3 άτομα, >55: 3 άτομα.
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Απάντησαν στο 2ο ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από 33 ερωτήσεις, εκ των οποίων
οι 31 κλειστού τύπου και 2 ανοικτού τύπου. Οι ερωτήσεις αφορούν τη συμβολή των ΤΠΕ στην
εκπαίδευση και τη στάση των συμμετεχόντων ως προς αυτές έπειτα την επιμόρφωση που έλαβαν,
αλλά έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αναφέρεται κάθε ερώτηση σε συγκεκριμένη
εφαρμογή Η/Υ ή εκπαιδευτικό λογισμικό για το οποίο επιμορφώθηκαν πρακτικά. Για κάθε μία από
αυτές τις εφαρμογές, έχουν διαμορφωθεί επιμέρους ερωτήματα ως προς διάφορους άξονες
αξιολόγησης της εφαρμογής σύμφωνα την άποψη των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Ανάλογα την
εφαρμογή Η/Υ έχουν επιλεχθεί οι άξονες (επιμέρους ερωτήματα) για την κεντρική ερώτηση.
Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποιοι άξονες όπως π.χ. ως προς τη συμβολή στη μαθησιακή διαδικασία,
ως προς την ενεργοποίηση των μαθητών, ως προς την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης, ως
προς τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού από τον καθηγητή, ως προς τη διαμοίραση του
εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές, ως προς την αξιολόγηση των μαθητών, ως προς την
οργάνωση του καθηγητή, την επικοινωνία μεταξύ μαθητών ή/και με τον καθηγητή, ως προς την
αμεσότητα, κ.α.
Η επιμόρφωση περιλάμβανε ποικίλα θέματα που αφορούν τις ΤΠΕ και οι επιμορφούμενοι
συμμετείχαν ενεργά υλοποιώντας πρακτικές εφαρμογές – εργαστηριακές ασκήσεις στον Η/Υ με
σκοπό την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την αξιοποίησή τους για εκπαιδευτικούς
σκοπούς. Ανάμεσα στα θέματα της επιμόρφωσης ήταν και τα εξής:












το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επιπλέον δυνατότητες σε αυτό,
δημιουργία ετικετών, φίλτρων και οργάνωση των emails με αυτοματοποιημένο τρόπο,
online αποθήκευση και διαμοίραση αρχείων και φακέλων με δυνατότητα κοινής χρήσης
αρχείων σε συγκεκριμένα άτομα με συγκεκριμένα δικαιώματα (προβολής, προσθήκης
σχολίων, επεξεργασίας),
δημιουργία συνεργατικών εγγράφων στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση διαδικτυακά
περισσότερα του ενός άτομα με δικαιώματα προβολής/σχολιασμού/επεξεργασίας ανάλογα
την περίπτωση,
δημιουργία διακτυακών quiz αξιολόγησης με ερωτήσεις διαφόρων τύπων και κατάλληλη
διαμόρφωση αυτών, συλλογή απαντήσεων, επεξεργασία αποτελεσμάτων, δημιουργία
γραφημάτων κι εξαγωγή στατιστικών,
δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών (διαδικτυακών και
μή),
δημιουργία εκπαιδευτικής ιστοσελίδας και διαμόρφωση περιεχομένου διαφόρων τύπων σε
αυτήν,
πλοήγηση σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για προβολή οργανωμένου εκπαιδευτικού
υλικού σε ενότητες, προβολή ανακοινώσεων, αρχείων, ημερολογίου μαθήματος, κ.α.
συμμετοχή σε διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων (forums) του μαθήματος,
επεξεργαστής κειμένου,
λογισμικό παρουσιάσεων, κ.α.

Για κάθε ένα από τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα
λογισμικά κι εφαρμογές Η/Υ, όλα δωρεάν, και υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές πρακτικές
ασκήσεις/εργασίες από τους επιμορφούμενους σε αυτά. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας δεν
υπάρχει η δυνατότητα για εκτενή παρουσίαση των αναλυτικών αποτελεσμάτων των απαντήσεων
για την κάθε μία από τις παραπάνω τεχνολογίες / λογισμικά και των επιμέρους ερωτημάτων /
αξόνων γι αυτές, στα οποία δόθηκαν απαντήσεις από τους επιμορφούμενους υποψήφιους
εκπαιδευτικούς. Αξιοσημείωτο είναι ότι για όλες αυτές τις τεχνολογίες, οι επιμορφούμενοι
διαφαίνεται να απέκτησαν πολύ θετική αντίληψη.
Σημαντικό επίσης είναι ότι εκτός από τη γνώση και τη δεξιότητα χειρισμού που απέκτησαν
σε κάθε ένα από αυτά τα λογισμικά, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο που μπορούν να
αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό για τις ανάγκες του μαθήματος. Για το σκοπό αυτό
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χρησιμοποιήθηκαν σενάρια χρήσης, μελέτες περίπτωσης, κ.α. Οι επιμορφούμενοι ανταποκρίθηκαν
με μεγάλη επιτυχία στις εκπαιδευτικές πρακτικές δραστηριότητες κι από τα αποτελέσματα του Β’
μέρους της έρευνας φάνηκε πως έχουν κατανόησει ουσιαστικά το ρόλο του κάθε λογισμικού, τη
χρησιμότητα και τα οφέλη που μπορεί να υπάρχουν όταν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση, τόσο
για το μαθητή, όσο και για τον εκπαιδευτικό της τάξης. Επίσης, από τα αποτελέσματα φαίνεται, ότι
οι επιμορφούμενοι έχοντας αποκτήσει πλήρη αντίληψη γι αυτές τις σύγχρονες τεχνολογίες, έχουν
υιοθετήσει θετική στάση για την ενσωμάτωση αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και
γενικότερα στην καθημερινή τους ζωή.
Τέλος, σε σχετική ερώτηση για το πόσο αναγκαία θεωρούν την επιμόρφωση σε θέματα ΤΠΕ
για τη σωστή αξιοποίησή τους και υιοθέτηση θετικής στάσης, από τα 57 άτομα, τα 55 απάντησαν
«Πολύ αναγκαία» και 2 άτομα απάντησαν «Αρκετά αναγκαία». Σε σχετική ερώτηση για τυχόν
επιθυμία τους για περαιτέρω επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση (σε διαφορετικά
αντικείμενα) οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής: «Θα το ήθελα πολύ»: 39 άτομα, «Θα το ήθελα
αρκετά»: 14 άτομα, «Θα το ήθελα λίγο»: 4 άτομα. Δεν υπήρξε καμία απάντηση «Δε θα ήθελα
περαιτέρω επιμόρφωση».
3. Συμπεράσματα
Τα γενικότερα συμπεράσματα από το Α’ μέρος της έρευνας που ήταν η συγκριτική
διερεύνηση, είναι πως οι αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης και των
υποψηφίων εκπαιδευτικών, συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό παρόλο που οι δύο ομάδες έχουν
διαφορετικά χαρακτηριστικά (ηλικία, ειδικότητες, προϋπηρεσία ή μη στην εκπαίδευση, διδακτική
εμπειρία ή μη στη χρήση ΤΠΕ). Στην πλειοψηφία και των δύο ομάδων συμμετεχόντων διαφαίνεται
να υπάρχει θετική άποψη σχετικά με τις νέες τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών στην
εκπαίδευση και τη συμβολή που μπορούν να έχουν στη μαθησιακή διαδικασία κι αύξηση κινήτρου
του μαθητή. Επιπλέον, και οι δύο ομάδες φαίνεται να έχουν θετική στάση ως προς την
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στο μάθημά τους, και ως προς αυτή την κατεύθυνση
θεωρούν πολύ σημαντικό παράγοντα την επιμόρφωσή τους σε συγκεκριμένες εφαρμογές ΤΠΕ
προκειμένου να μπορούν να τις εντάξουν με επιτυχία στο μάθημά τους (χωρίς προβληματισμούς).
Από το Β΄ μέρος της έρευνας προκύπτει η πολύ θετική αντίληψη των υποψηφίων
εκπαιδευτικών ως προς τις νέες τεχνολογίες και τις συγκεκριμένες εφαρμογές Η/Υ (διαδικτυακές
και μη) στις οποίες επιμορφώθηκαν. Προκύπτει επίσης ότι έχουν κατανοήσει όλα τα
πλεονεκτήματα που απορρέουν από την κάθε μία από αυτές, είτε για το μαθητή είτε για τον
εκπαιδευτικό. Επίσης, προβάλει η υιοθέτηση θετικής στάσης ως προς την ενσωμάτωση αυτών των
ΤΠΕ μελλοντικά στη διδασκαλία τους. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις που
αφορούσαν συγκεκριμένες εφαρμογές ΤΠΕ στις οποίες ενεπλάκησαν ενεργά στα πλαίσια του
εργαστηρίου, φαίνεται πως θεωρούν ότι η συμβολή τους μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο ως προς
την ενίσχυση της ουσιαστικής μάθησης και της συνεργατικής μάθησης, της διευκόλυνσης της
επικοινωνίας με το διδάσκοντα, τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας, την απόκτηση ενεργητικού
ρόλου του μαθητή στο μάθημα, την παροχή δομημένου εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές μέσω
πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης ή μέσω εκπαιδευτικής ιστοσελίδας, την οργάνωση του
εκπαιδευτικού, κ.α.
Αξιολόγησαν ως το σημαντικότερο παράγοντα της επιμόρφωσης που έλαβαν, το γεγονός ότι
πραγματοποιήθηκε σε εργαστήριο Η/Υ, στο οποίο είχαν ενεργό ρόλο υπό τη συνεχή καθοδήγηση
του διδάσκοντα κι έτσι υπήρξε ουσιαστική μάθηση μέσω πρακτικών εφαρμογών των ΤΠΕ για την
παιδαγωγική αξιοποίησή τους.
Τέλος, αξίζει να επισημανθεί πως δεν αρκεί οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη διάθεση να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Προκειμένου να επιτευχθεί το
επόμενο βήμα, δηλαδή να ενσωματώσουν τελικά τις ΤΠΕ στο μάθημά τους, θα πρέπει να
αποκτήσουν πρώτα πλήρη αντίληψη των πλεονεκτημάτων που παρέχουν οι ΤΠΕ στην όλη
εκπαιδευτική διαδικασία. Να αποκτήσουν γνώσεις ως προς την επιλογή των κατάλληλων
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εφαρμογών Η/Υ και τεχνολογικών μέσων για τις ανάγκες του μαθήματος, δεξιότητες ως προς τη
σωστή χρήση τους από τους ίδιους και ως προς τον τρόπο που μπορούν να παρακινήσουν τους
μαθητές να ασχοληθούν ενεργά με αυτές στα πλαίσια του μαθήματος, και τέλος να υιοθετήσουν
θετική στάση ως προς την εφαρμογή τους. Καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση αυτών των
απαραίτητων και ουσιαστικών γνώσεων ως προς τις ΤΠΕ, έχει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
σε αυτές, η οποία όμως δε θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στη θεωρία γιατί όταν δεν υπάρξει
άμεσα εφαρμογή, είναι εύκολο να ξεχαστεί. Θα πρέπει η θεωρία να συνοδεύεται με την
εργαστηριακή γνώση, και θετικό επίσης είναι όταν όλη η πληροφορία βρίσκεται συγκεντρωμένη
και καλά δομημένη σε ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης. Αυτή η προσέγγιση συμβάλλει στη
βιωσιμότητα της πληροφορίας (ως εκπαιδευτικό υλικό) και κατ’ επέκταση στη βιωσιμότητα της
γνώσης των εκπαιδευομένων. (Σκουληκάρη, Αντωνέλου & Καμέας, 2012).
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Abstract
The aim of this paper is to present an innovative critical project that was implemented in the
3rd grade of a Greek primary school with socially privileged students. The theoretical background
of the project was based upon the principles of transdisciplinary curriculum theories, critical
education, critical and visual literacy. The project aimed at raising awareness towards violence by
analyzing war video games as texts according to the principles of visual literacy. Through
cooperative activities (role plays, art and crafts, group discussions, research activities etc.) and
visual and critical literacy activities we explored the way bravery and militarism are projected in the
video games and deconstructed it, articulating a language of resistance to the dominant notion. The
activities were designed to promote inquiry-based-learning and cooperation, while descriptive
evaluation was preferred. Students shaped and exchanged opinions about the meaning of war, while
enhancing their critical thinking on ideological aspects of popular culture.
Key words: videogames, critical and visual literacy, popular culture
1. Introduction
The project developed has as main subject video games, a commercialized form of popular
culture that has a great impact on young population and especially on children. In the modern
technologically conquered and globalized world the critical analysis of popular culture texts is
among the main objectives of Critical Education: Popular culture works as a powerful
dissemination mechanism of the ideology of the dominant elites, leading to the subject’s alienation,
passive consumption of swallow lifestyles, consequently discouraging critical awareness (Αgger,
1998: 89-93). Hard as it is to identify and criticize it, we deem critical pedagogical interventions
necessary. By studying and analyzing a product of the popular culture like video games, we attempt
to deconstruct the images that promote a comformistic adaptation to the current power relations and
replace them with opposite ideology messages and acts. Since popular culture consists of a huge
amount of multimedia texts that can be submitted to critical analysis and can be deconstructed, it
forms a battleground and a field of power negotiation (ΜcLaren, 2007: 305). Additionally, through
the engagement with popular culture multimedia texts these, products can have an educational
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function; they constitute an open field and widen the learning processes, teaching “spaces” and
fields beyond the traditional school education (Aronowitz, 2010: 730).
Critical literacy is considered as a form of empowerment, a political act and a necessary
condition for collective action towards fighting inequality. It is actually an impeachment power
against the dominant social relations, prepares students to reflect on cultural procedures and
liberates them from manipulation (Shor, 1980: 47-48). In this context, learning is understood as a
collective active process that involves critical reflection and students become creators of knowledge
and culture (Aronowitz, Giroux, 1985: 66). Core of this approach is doubting the obvious meaning
of things, searching for real reasons and intentions (Freire, Macedo, 1987: 47) and understanding
language both as social practice and as social and political construction that incorporates explicit or
implicit discourses and power (Baynham, 2002: 34). By implementing critical literacy practices we
attempt to provide children with the practices needed to understand and deconstruct the new
multimedia forms of texts and their ideological meanings.
As we focused on video games –multimedia texts with image and audio dominance- we
considered crucial to integrate the practices and principles of visual literacy based on the framework
of Halliday (1985) and Kress and Van Leeuwen (2010) into our approach. In this context, video
images are treated as texts that need to be critically analyzed. The aim is to encourage students to
approach the audiovisual material alternatively, so that they can uncover the hidden meanings and
ideological dimensions that their creator attempts to convey. For this reason, the metafunctions of
the images were analyzed; the visual representation, the viewer’s position, the modality of the
images and the composition. Especially, the genre of first-person shooter with its characteristic
effect on achieving player’s involvement and empathy is ideal for such a kind of textual analysis.
This analysis reveals the implicit ideological meanings of the visual texts and their function as
power mechanisms.
Our approach was transdisciplinary, since we viewed knowledge both as a whole and as a
total of critical issues that attract students’ attention and demand intervention and solutions. In this
context, students are no longer passive (Freire, 1973). On the contrary, they produce counter
narratives and develop critical thinking competencies. This approach leads to changes in the
teaching methods and the roles of teacher and students, as it involves student-centered practices,
exploratory activities, creative activities, interaction of formal and nonformal education and focus
on students’ interests.
Throughout the development of the project, data were collected through observation sheets, as
well as via student’s, teacher’s and researcher’s diaries. The information gathered was analyzed
using Critical Discourse Analysis and the Grammar of Visual Design. The triangulation of the
sources of data enriched the multiperspectivity and ensured the holistic view of all the parts
involved.
Last but not least, in line with the teaching approaches mentioned above, we implemented a
pluralistic evaluation model that focused on each student’s personality and took into consideration
the complexity of the learning procedures. This model of evaluation is not conducted by the teacher
exclusively, but it involves the students (self-evaluation) and possibly the parents, the school’s
administration and the wider community (Chatzigeorgiou 2001: 257-261). It is authentic, based on
feedback and comprising the following forms (Bonides, Antoniou, under publication; Shores,
Grace, 1998; Taratori-Tsalkatidou, 2009):






Portfolio assessment
Student’s and teacher’s diary
Observation sheets
Self evaluation
Questionnaires
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There was also an external evaluation provided by the academic Professor who was
supervising the programme.
To conclude, the theoretical background of the project was based upon the principles of
transdisciplinary curriculum theories, critical education, critical and visual literacy. Common
ground of these approaches is the attempt to reveal and deconstruct the given relations of power and
to empower the social and political agents (Giroux, 2004: 115), in order to transform these relations
and promote equality and social justice. The combination of the theoretical frameworks presented
above lead to certain methodological approaches that will be analyzed below.
2. Development and implementation of the project: towards critical awareness against
violence through video games-analysis
2.1. The first circle of the project
Through brainstorming, the students selected themselves the topic of the project: “video
games”. At first, the teacher found the topic tricky and risky, but the research team encouraged the
critical analysis of video games and underlined the emergency for the students to acquire a
possibility of critical analysis of the texts of popular culture that are consumed without
consciousness, while new types of literacy emerge (Giroux 2010: 331-377; McLaren, Hammer
1996: 99).
Since it was the first time the students took part in a project that promoted a democratic
culture and active learning, we prioritized the flexibility in goal (re)setting, while students’ original
learning interests were taken into account at any stage of the project.
As a next step, a discussion took place, in order to divide the main idea into sub-topics, and
the students expressed their preference for specific sub-topics of the project.
To continue, an outline of the project-phases was designed as an open plan or a depiction of
the pedagogical possibilities for the forthcoming activities based on the sub-topics (Frey, 1986).
Considering the framework of the project, students worked in a liberal learning context focusing on
students’ constant involvement in every step of the project.
Before proceeding to the different activities for each sub-topic of the project, we showed in a
plenary session a short video about video games as food for thought. The video referred to a child
that becomes addicted to video games and revealed many causes and results of this situation. The
next step was to analyze the video and to perform a ‘Theater of the Oppressed’ dramatization based
on the video’s story. In particular, drawing upon the guidelines of Augusto Boal’s known technique,
we set a scene: A child addicted to gaming spends loads of time in front of his screen and refuses to
abandon his room. Other children, friends of him, suggest alternatives, such as going for an outdoor
activity, playing basketball etc. He insists on his favourite unhealthy hobby until he accepts an
invitation and ‘liberates’ himself with the help of his friends.
After this introductory activity, the following step was to divide students into groups, taking
into consideration criteria such as different skills and interests, interpersonal relations, learning
readiness, cultural background and gender balance. Finally, six groups of four students were
formed. The promotion of the deliberative dialogue and the polyphony inside each group were
aspects of primary importance both for the teacher and the research team. At the same time, we
focused on shaping sub-groups in a way that every child would feel safe and free to express
himself/herself, since it was the first time they were asked to collaborate, work autonomously in
groups and produce new knowledge.
The sub-groups collaborated to prepare learning products according to the following research
questions addressed:



How many types of video games exist? Are they all appropriate for children?
How much time do children spend on them?
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What are the benefits and the drawbacks of video games?
Who design video games and how do they promote them?
Which games were replaced by video games?

After organizing the sub-groups and setting the project’s questions, each group explored its
sub-topic through carrying out different cooperative and creative activities, produced different
materials and presented them in front of the whole classroom:









A poster that showed the different kinds of video games, based on the criteria previously
mentioned (age, types, gender, educational/entertainment value)
A presentation derived from the results of a questionnaire that the students prepared, that
examined to what extent students engage in playing video games (Main questions: What do
you do in your free time? Do you play video games? How long have you been playing
video games? What kind of video games do you prefer and why? Are they appropriate for
your age? etc.)
A ‘consciousness pathway’: A student walks down a pathway and is asked to decide
whether he/she will play a video game or not, whereas the other members of the group are
divided into two groups and located on this student’s sides; one group supports the
advantages and the other the drawbacks of video games. The students that surround the child
in the path try to develop persuasive arguments to help the child make up his/her mind. This
activity was followed by a reflective dialogue with the teacher and the research team.
A handmade informative handbook describing the threats of video games, the role of
commercialization in culture production, the violence in entertainment and the effect all
these have on young customers. Students wrote slogans that reflect their knowledge
transformation: “In advertisements everything seems so extraordinarily amazing!”, “Don’t
become a slave of video games!”, “Watch out: The aim is the profit!”. The children put the
booklet into a plastic case of a video game disc to make it more attractive to video games
fans.
At school breaks, a sub-group of the students organized alternative energetic outdoor games
as a counterweight to the modern technologically mediated pastimes.

2.2. The second circle of the project
The completion of the first circle led to an interlude for feedback that revealed the students'
interest for the project to go on. For this reason, the research team and the teacher with the valuable
contribution of the students decided to reconstruct it on a critical dimension aiming at students’
critical audiovisual literacy. The second circle consisted of the following stages:




The early pre-literacy stage: At the beginning, the teacher explained that the project's new
focus is the identification and the deconstruction of the hidden messages included in video
games. Before even starting out, children were asked to freely express their views regarding
the emerged violence in video games. Afterwards, an advertisement depicting a man in front
of a videogame-machine was shared in each sub-group, so as to be critically analyzed. At
that point, students couldn't express their views using words like 'violence' or
'advertisement', though early signs of underlying critical reflection were obvious in their
comments..
Step by step audiovisual literacy and critical reinforcement: We proceeded to a multiple
projection of the trailer of the famous video game "Call of Duty 4", commenting on the
parameters of sound, music style, colors, image dynamics, character creation and the whole
concept of the game design. At the first projection, students got excited of the fast switching
of pictures and the captivating music. At the second showing, students reported violence,
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war-setting and the intentionally war-chosen music. After the third showing, the focus was
redirected towards the power of the sound/music:
Watching the trailer without sound: The pupils stated that the video was debilitated and
seemed fake.
Only sound, no picture: The students, with their eyes closed, imagined pictures and painted.
The drawings (Paintings 1 & 2) involved pictures of war, extreme weather conditions and
their personal involvement.

Painting 1



Painting 2

Trailer with alternative music carpet (sad, romantic melody) (Comptine d'Un Autre ÉtéAmelie movie): The students expressed their fear and grief for the war, they focused on the
consequences.

The audiovisual critical literacy continued with an activity based on a picture with a
videogame-warrior. Students were requested to analyze the colors used, the size of the "hero", the
background and the sight angles. Thanks to the previous activities, all sub-groups noticed the
aggressive and threatening face of the warrior, the blurred background, the darkened colors and the
arrogant look (Visual literacy 1 & 2).

Visual literacy 1

Visual literacy 2

The relevant and pertinent observations they made, the full participation of each sub-group
and their excitement about the project boosted their confidence and led to a voluntary activity that
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students suggested. The following day one student brought to school the trailer of the video game
"Sims 3". Even though this video game category is more gentle and 'non-violent', money idolization
or sex conflicts stereotypically existed and were easily identified by the students.
At this point, aiming at boosting deeper critical thinking procedures, we handed out to each
group a task sheet, that depicted a sun in the middle and a large picture of a warrior at the
background. Two videos, showing "Medal of Honor", another video game, were shared and the
groups were requested to fill in the sun rays as many warrior-traits depicted in video games as they
could identify (Warrior model 1 & 2). Afterwards, we contrasted and compared the warrior image
from the video game with the warrior image in two poems, one by M. Sachtouris and the other one
by M. Anagnostakis. Both poems convey a realistic image of war rather than a glorifying one. Then,
we encouraged students to compare the differentiated warrior images -in video games and in reality.
They deduced that the videogame-warrior, compared to a real-world-warrior, appears always
resilient, well-trained, delighted and self-confident. On the contrary, a real-world-warrior seems to
be miserable, brave but frightened and intensely nostalgic about his home and family. The insightful
comments revealed that an empowerment of critical thinking was already achieved and that the aim
of this circle was accomplished.

Warrior model 2
Warrior model 1

The last activity, suggested by the students and passionately approved by the research team,
was the creation of a poetry anthology (Poetic anthology). The topic was selected through
discussion: The students decided to compare the real-world-warrior to the videogame-warrior.
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Poetic anthology

The identification and critical analysis of violence, war and warrior model, as well as the
implementation of critical audiovisual literacy in coexistence with the kinesthetic and cognitive
energetic activities inspired students and pushed them to think independently. The presentation of
their poems (Poems 1 & 2) gave a sense of excitement in the classroom and proved that through
participation, discussion and cooperation children can construct knowledge and critically explore
the world around them.

Poem 1

Poem 2

3. Conclusions
The project led to several conclusions covering various dimensions that had either been
highlighted before the implementation of the project or emerged upon the open process of learning.
To begin with, after recognizing the potential this subject could have, as far as critical and visual
literacy are concerned, we set students’ choice as a starting point of a democratic practice that
embraces participators’ popular culture. During the first part of the project we placed emphasis on
activities that foster kinesthetic skills, with a view to compensate for the emphasis that the Greek
curriculum puts on the cognitive domain. Making art and crafts or engaging in a role-plays can be
very suitable for team building in the classroom, since these practices encourage collaborative
creativity. Children’s interpersonal relationships were improved though working in a friendly
atmosphere. Students shared a democratic multi-dimensional learning experience and came closer,
while teaming up to reach educational goals. ‘Feedback breaks’ were established and carried out
throughout the project, so as to give spaces for discussion and solve any problems and tension
created along the way.
Feedback breaks were crucial points of reflection and also turning points, since they gave us
the opportunity to redirect the flow of our actions towards more attractive and meaningful subtopics of the main subject. Upon the completion of the first pragmatic phase, students and teacher
summed up the benefits of it and the most important newly gained knowledge and skills. In
addition, they spotted and co-decided the need for a critical approach, setting the goals of the
second and longer critical phase.
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The second cycle included many creative and critical challenges for the pupils. They tried
writing a poem and analyzing audio-visual texts. Despite the fact that it was their first contact with
critical visual literacy, they got the most out of it. The critical literacy educational strategies
presented above in detail called for profound thinking about the modalities of video-games. The
project introduced students to methods of analyzing and deconstructing dominant ideologies. What
is more, children saw themselves being emancipated and transformed from passive, manipulatable
customers/spectators to mature readers and vigorous creators. They spurred higher order thinking
functions to evaluate and realize the different ways video games affect their emotional state. From
this point of view, the main goal of the project was attained. Dialogue was a factor of great
significance, in terms of exchanging views, sharing information, expressing desires and stances.
Discussion was carried out in two levels: group discussion and plenary session. Shifting from one
level to another turned out to be a very fruitful practice. Talking in front of the whole classroom
promoted contributions from different sides that enriched the overview and shed light on special
details of video games. Students’ ideas were floating around, they left comments on each other,
expanding or altering their classmates’ contribution. The teacher made interventions with
appropriate exploratory and critical questions to control the flow of discussion and debates. Talking
within the group helped introvert and less talkative students express themselves in the safety of a
smaller audience and meet their peers’ way of thinking by posing further questions.Thus, both
levels of social interaction aimed at learners’ active participation and we are of the opinion that the
combination of these two forms lead to a valuable synthesis.
Furthermore, there was an interesting change in children’s response to schoolwork. In our
first sessions, students, having grown up in a school environment that promotes passivity and a
teacher–centered paradigm, seemed unable to follow a course of actions without asking direction
and feedback all the time. They felt embarrassed in view of open tasks and avoided initiatives and
self-regulation. As the time went by, they started developing more active and autonomous behavior.
Children enhanced their meta-cognitive skills, carried out research and tried problem solving. In
general, they got to know what obstructed their understanding and looked for methods to overcome
it. What struck us most was student’s realization that their initial, pre-conceived ideas were
transformed. “At first, I was too fascinated with the video, but, after we analyzed it, I saw it was a
scam.” (Vasilis, 9-year-old)
To keep a balanced reflection on the whole project, there are some drawbacks worth
mentioning such as the inadequacy of personal computers which limited our access to information.
Furthermore, had we addressed to parents, their contribution to the different project phases and their
participation in the transformation of children’s ideas would have been truly important.
Taking all into account, ‘video games’ was a wonderful teaching and research experience
mostly because it showed the perspectives of critical and visual literacy in primary school,
especially when it is framed with democratic pedagogical methodologies. The project provided a
range of educational materials and good practices, oriented to student’s needs; not touching the
surface of them but going deeper to critical awareness.
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Περίληψη
Η επεισοδιακή ή αυτοβιογραφική μνήμη αναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να
ανακαλούν γεγονότα ή ειδικά επεισόδια της προσωπικής του ζωής. Από τη σχετική ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας, πλήθος ερευνών αναδεικνύουν την αδυναμία των ατόμων που βρίσκονται στο
φάσμα του αυτισμού ως προς την ανάκληση της αυτοβιογραφικής τους μνήμης. Οι Crane &
Goddard (2008), για παράδειγμα, διερευνώντας την αυτοβιογραφική μνήμη σε άτομα που είχαν
διαγνωσθεί στο φάσμα του αυτισμού, διαπίστωσαν ότι παρουσίαζαν έλλειμμα στην προσωπική
επεισοδιακή μνήμη συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, τη στιγμή που δεν παρατηρήθηκε καμιά
διαφοροποίηση στην προσωπική σημασιολογική τους μνήμη. Ακολούθως, οι Hare et al. (2007)
προβαίνοντας στην ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών τους δεδομένων θεωρούν
ότι η ανικανότητα των ατόμων με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού να
ανακαλέσουν πρόσφατες προσωπικές τους εμπειρίες συνδέεται ενδεχομένως στην αδυναμία τους
για αυτοεπίγνωση και αυτοπαρακολούθηση-αυτοελέγχο.
Η παρούσα ερευνητική προσέγγιση αφορά στη μελέτη περίπτωσης μαθητή με διαγνωσμένη
αναπτυξιακή διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού που έχει ως σκοπό την ενίσχυση της
αυτοβιογραφικής του μνήμης διαμέσου της διδακτικής διαδικασίας. Ουσιαστικά, προτάσσεται η
σημαντικότητα της αυτοβιογραφικής μνήμης στην εκπαίδευση των ατόμων που βρίσκονται στο
φάσμα του αυτισμού δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδακτική..
Λέξεις-Κλειδιά: Αυτοβιογραφική μνήμη, φάσμα του αυτισμού, διδακτικές πρακτικές
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1. Εισαγωγή
Η αναπτυξιακή διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού αναφέρεται στις νευροαναπτυξιακές
διαταραχές που χαρακτηρίζονται από περιορισμένη και επαναλαμβανόμενη στερεοτυπική
συμπεριφορά, η οποία συνοδεύεται από ελλείψεις σε επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και στην
κοινωνική αλληλεπίδραση (American Psychiatric Association, 2003). Στην αναπτυξιακή διαταραχή
του αυτισμού εντάσσεται και το σύνδρομο Asperger (American Psychiatric Association, 2003).
Στην περίπτωση των ατόμων με σύνδρομο Asperger είναι εμφανείς οι εξαιρετικά ανεπτυγμένες
δεξιότητες του λόγου, της γραμματικής καθώς και της άρθρωσης που διαθέτουν, αν και
υπολείπονται στην επικοινωνιακή διάσταση της ομιλίας, όπως στην κατανόηση και στη χρήση των
εκφράσεων του προσώπου καθώς και των χειρονομιών.
Ενδεικτικά, τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν ελλείψεις
στη λεκτική επικοινωνία (καθυστέρηση ομιλίας, ηχολαλία), ενώ όταν εμφανίζουν συνδυαστικά νοητική
καθυστέρηση, τότε απουσιάζει παντελώς η παραγωγή προφορικού λόγου. Η κοινωνική αλληλεπίδρασή
τους είναι ιδιαίτερη καθώς τις περισσότερες φορές απουσιάζει η διάθεση για κοινωνική συναναστροφή
και επαφή (απουσία οπτικής επαφής και μίμησης, αδυναμία ομαδικού παιχνιδιού) ενώ, όταν η διάθεση
αυτή ενυπάρχει, ο τρόπος εκδήλωσης της δεν είναι ο κοινωνικά ενδεδειγμένος και αποδεκτός, με τελικό
αποτέλεσμα την κοινωνική απομόνωση (Goldman & Denigris, 2015). Ειδικότερα, παιδιά στο φάσμα
του αυτισμού χαρακτηρίζονται από έλλειψη ομαδικής προσοχής, ενσυναίσθησης και αμοιβαιότητας
(Leekam & Ramsden, 2006; Mundy et al., 1986), καθώς επίσης και από ανεπάρκεια στην αναγνώριση
συναισθημάτων και της νοητικής κατάστασης των άλλων (Baron-Cohen, 1988; Happe, 2003; Hobson,
2005; Klin et al., 2009) ενώ αδυνατούν να δημιουργήσουν αναπτυξιακά κατάλληλες σχέσεις με τους
συνομήλικούς τους (Shaked & Yirmiya, 2003). Επιπροσθέτως, οι γονείς των παιδιών στο φάσμα του
αυτισμού αναφέρουν περισσότερο και εντονότερο άγχος καθώς και δυσκολίες στη συμμετοχή του
παιδιού σε ομαδικό παιχνίδι ενώ για τα παιδιά που έχουν λόγο, σημειώνουν λιγότερες ευκαιρίες για τη
δημιουργία ευχάριστων, για τα ίδια, συζητήσεων (Estes et al., 2013; Hall & Graff, 2012; Keen et al.,
2007; McStay et al., 2013; Oono et al., 2013; Schieve et al., 2007). Ακολούθως, οι γονείς με παιδιά στο
φάσμα του αυτισμού, αρκετά συχνά, αναγκάζονται να προσαρμόσουν την προφορική τους επικοινωνία
εξαιτίας της κοινωνικής και επικοινωνιακής δυσχέρειας των παιδιών τους κατά τη διάρκεια ομαδικών
δραστηριοτήτων (Doussard-Roosevelt et al., 2003; Howlin & Rutter, 1989; Watson, 1998).
Το ποσοστό παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού έχει αυξηθεί δραματικά τις
τελευταίες δεκαετίες, με την πιο πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη να αναφέρει ότι 1 στα 88 παιδιά της
σχολικής ηλικίας διαγιγνώσκεται στο φάσμα του αυτισμού (Baio, 2012). Ενώ λοιπόν μέχρι πρόσφατα
ο αυτισμός θεωρείτο ως ένα σπάνιο σύνδρομο που επιδρά στην λειτουργική ανεξαρτησία του ατόμου,
τώρα επανακαθορίζεται ως ένα σημαντικό σύνδρομο με κοινωνικό ενδιαφέρον (Roth & Rezaie, 2011).
2. Αυτισμός και αυτοβιογραφική μνήμη
Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες μελέτες στην επιστήμη της νευρολογίας εστιάζονται
στην αποσαφήνιση των διαφορετικών συστημάτων μνήμης καθώς και των περιοχών του εγκεφάλου
που δραστηριοποιούνται κατά τη λειτουργία τους (Mancia, 2006; Pally, 2000; Solms & Turnbull,
2002). Στις έρευνες αυτές, η διαδικαστική μνήμη-το είδος της μνήμης που εμπλέκεται στη μάθηση
και στην υπενθύμιση ικανοτήτων του σώματος, όπως η οδήγηση ενός ποδηλάτου ή το παίξιμο του
πιάνου- αντιτίθεται με την ρητή ή αλλιώς δηλωτική μνήμη (Rhode, 2012). Η δηλωτική μνήμη έχει
διάφορες υποδιαιρέσεις. Τη σημασιολογική μνήμη που αναφέρεται σε γενικά γεγονότα και σε
πληροφορίες/γνώσεις, εμπεριέχοντας τις προσωπικές γνώσεις όπως το μέρος της γέννησης κάποιου
καθώς και την επεισοδιακή ή αυτοβιογραφική μνήμη που αναφέρεται σε ειδικά επεισόδια ή
γεγονότα στη ζωή κάποιου. Η έμμεση και η άμεση μνήμη ενεργοποιούνται σε διαφορετικά μέρη
του εγκεφάλου.
Το έλλειμμά που εμφανίζουν τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού αναφορικά
με την αυτοβιογραφική τους μνήμη έχει διερευνηθεί από πολλούς εμπειρικούς ψυχολόγους. Για
παράδειγμα, οι Crane & Goddard (2008) σε έρευνά τους με ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού,
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διαπίστωσαν ότι παρουσίαζαν έλλειμμά στην προσωπική επεισοδιακή μνήμη συγκριτικά με την
ομάδα ελέγχου, τη στιγμή που δεν παρατηρήθηκε καμιά διαφοροποίηση στην προσωπική
σημασιολογική μνήμη. Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι υφίσταται μια ιδιαίτερη σχέση μνήμης στα
άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Οι Hare et al. (2007), σε έρευνα τους πάλι με
ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού, προτείνουν ότι η ανικανότητά τους να ανακαλέσουν πρόσφατες
προσωπικές τους εμπειρίες συνδέεται, ενδεχομένως, στην αδυναμία τους για αυτοεπίγνωση (self
awareness) και αυτοπαρακολούθηση-αυτοέλεγχο (self monitoring). Παρομοίως, οι Crane et al.
(2010) σημειώνουν ότι οι ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού δίνουν σε μικρότερο βαθμό σημασία
στις αφηγήσεις τους συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Προτείνουν, ακόμη, ότι «οι δυσκολίες στην
απόσπαση νοημάτων από την μνήμη τους, υποδηλώνει την αποτυχία τους ως προς τη χρήση
προηγούμενων εμπειριών για αυτοενημέρωση» (Crane et al., 2010, σελ. 383). Οι Crane et al.
(2009) σε μία άλλη σύγκριση μεταξύ ενηλίκων με ή χωρίς αυτισμό, διαπίστωσαν ότι οι ενήλικες
που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού επιδεικνύουν μια λογική μνήμη για «γενικού τύπου
πληροφορίες» αλλά υστερούν στις «προσωπικές πληροφορίες». Ενώ, δηλαδή, η ομάδα ελέγχου
χρησιμοποιούσε προσωπικούς στόχους ως ένα τρόπο οργάνωσης τόσο των γενικών μνημών όσο
και των ιδιαίτερων, προσωπικών μνημών, η πειραματική ομάδα (άτομα στο φάσμα του αυτισμού)
έκαναν χρήση μόνο σε αυτούς που αναφέρονταν στις γενικές, σημασιολογικές μνήμες. Οι
συγγραφείς επιβεβαιώνουν με τα αποτελέσματά τους ότι τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού
δυσκολεύονται στη χρήση του εαυτού ως «ένα αποτελεσματικό μνημονικό σήμα». Οι Russell and
Jarrold (1999), εργαζόμενοι με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, θεωρούν ότι τα άτομα στο φάσμα
του αυτισμού χαρακτηρίζονται από έλλειμμα «στην αυτοσυγκέντρωση-αυτοπαρακολούθηση».
Συγκεκριμένα, σε μια πειραματική κατάσταση αξιολόγησης της μνήμης, τα παιδιά στο φάσμα του
αυτισμού δεν θυμόνταν ενέργειες (μέρη των ασκήσεων) που είχαν επιτύχει καλύτερα
αποτελέσματα από άλλα παιδιά. Οι Williams et al. (2006) επίσης διαπίστωσαν ότι τα μνημονικά
συστήματα των παιδιών με αυτισμό φαίνεται να οργανώνονται με διαφορετικό τρόπο συγκριτικά με
την ομάδα ελέγχου. Επιπροσθέτως, σε ψυχαναλυτικές αναφορές (Meltzer et al., 1975), αναφέρεται
ότι ή μέτρηση της εργαζόμενης χωροταξικής μνήμης (spatial working memory) αποτελεί ακριβή
και αποτελεσματικό παράγοντα για τη διάκριση μεταξύ παιδιών με και χωρίς αυτισμό. Κρίνεται
σκόπιμο να αναφερθεί ότι η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ διαταραχής του αυτισμού και
αυτοβιογραφικής μνήμης συμπεριλαμβάνει και την επεισοδιακή μελλοντική σκέψη, μολονότι τα
ερευνητικά δεδομένα είναι μέχρι στιγμής ελάχιστα (Terret and al., 2013).
Εν κατακλείδι, η αυτοβιογραφική μνήμη αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της αίσθησης του
εαυτού και επομένως τα προβλήματα που εμφανίζουν τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού
αναφορικά με τη δημιουργία και τη διάκριση της αίσθησης του εαυτού, ενδεχομένως να επιδρούν
στην ικανότητά τους να δημιουργήσουν καθώς και να έχουν πρόσβαση στη μνήμη αυτή. Ακόμα
περισσότερο, το υπερβολικό άγχος που βιώνουν τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού και αφορούν
την εμπιστοσύνη στην αίσθηση του σώματος, ενδεχομένως να σχετίζεται με τις συμβολικές
ικανότητες που εμπλέκονται στην αυτοβιογραφική μνήμη (Kristen et al., 2014).
2.1. Στόχοι και Μεθοδολογία έρευνας
Οι προγραφόμενες βιβλιογραφικές παραπομπές αλλά και η ενδελεχής επισκόπηση και
αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας, στην οποία επιτονίζεται η αρνητική συσχέτιση
αυτοβιογραφικής μνήμης και αναπτυξιακής διαταραχής του αυτισμού (Crane & Goddard, 2008;
Hare et al., 2007; Crane et al., 2009, 2010) αποτέλεσαν το έναυσμα για τη διερεύνηση της
συσχέτισης αυτής, διαμέσου της παιδαγωγικής και ειδικότερα της διδακτικής. Ουσιαστικά, η
υπόθεση της έρευνας εστιάζεται στη βελτίωση της αυτοβιογραφικής μνήμης με τη χρήση «καλών»
διδακτικών πρακτικών που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός προγράμματος διδακτικής παρέμβασης
σε μαθητές που έχουν διαγνωσθεί στο φάσμα του αυτισμού.
Η έρευνα υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015, στο ειδικό δημοτικό
σχολείο της Φλώρινας. Σύμφωνα με την γνωμάτευση του οικείου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., με έτος έκδοσης το
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2007, κατά τη φοίτηση, δηλαδή, του μαθητή στο σχολικό πλαίσιο του νηπιαγωγείου, ο μαθητής
παρουσιάζει «προβλήματα λόγου και ομιλίας, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες εξαιτίας
πιθανής ύπαρξης συνδρόμου, αυτιστικά στοιχεία, υπερκινητικότητα».
Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη διερεύνηση της ερευνητικής πρότασης και την ανάλυση της
βασικής υποθετικής διατύπωσης είναι η μελέτη περίπτωσης (case study) και δη, η εγγενής
(Μαγγόπουλος, 2014). Η εγγενής μελέτη περίπτωσης επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο,
μία ομάδα, ένα γεγονός ή ένα οργανισμό και το ερευνητικό ενδιαφέρον αναδύεται από την ανάγκη του
ερευνητή να μάθει, όσο το δυνατόν περισσότερα, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αναδεικνύοντας τη
λειτουργία της, των εμφανών ή αφανών δομών που αναπτύσσονται, καθώς και την αλληλεπίδρασή του
με άλλα πλαίσια (Stake, 1995:xi; Πηγιάκη, 2004; Anisimova & Thomson, 2012).
Υπό το πρίσμα αυτό, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, αρχικά, στη μελέτη της εκδοθείσας από την
αρμόδια Υπηρεσία του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. γνωμάτευσης καθώς και του ατομικού φακέλου του μαθητή
ενώ, στη συνέχεια, στην άμεση παρατήρηση και αξιολόγηση της συμπεριφορικής κατάστασης του
μαθητή από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, βάσει του καθημερινού, τηρούμενου ημερολογίου.
Ακολουθούσε η διδακτική παρέμβαση, η οποία χαρακτηριζόταν από σταθερότητα που αφορούσε
τόσο τη χρονική στιγμή υλοποίησης της, όσο και τον τρόπο εφαρμογής της.
Ουσιαστικά, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο εκπαιδευτικός-ερευνητής μελέτησε
επισταμένως τον ατομικό φάκελο του μαθητή καθώς και την αξιολογική έκθεση-γνωμάτευση του
ΚΕΔΔΥ. Στο κοινωνικό ιστορικό, μεταξύ των άλλων, αναφερόταν ότι «η ψυχοκινητική ανάπτυξη
του παιδιού ήταν καθ’ όλα φυσιολογική, η γλωσσική όμως ήταν ιδιαίτερα ανώριμη καθώς
παρουσιάζει κατά μεγάλο ποσοστό απώλεια λόγου, στερεότυπες κινήσεις και επιλεκτικές επιλογές
ενασχόλησης (άνοιγμα, κλείσιμο πόρτας, χτυπήματα στον τοίχο κ.α.)». Η άτυπη ψυχολογική και
παιδαγωγική αξιολόγηση επέδειξε ότι ο μαθητής «γνωρίζει τα μέλη του σώματός του καθώς και τη
θέση των οργάνων μέσα σε αυτό (μάτια, μύτη κτλ.), έχει γνώσεις χωρικών εννοιών αφού κατάφερε
να ανταποκριθεί σε ασκήσεις που αφορούσαν το πάνω-κάτω, μέσα-έξω». Η αξιολόγηση δεν
κατέστη δυνατό να διερευνήσει τη ψυχοκινητικότητα και την κοινωνικοσυναισθηματική οργάνωση
(βαθμός ανάπτυξης του αυτοσυναισθήματος), λόγω της άρνησης του μαθητή να συνεργαστεί.
Επιπροσθέτως, αναφορικά με την παραγωγή προφορικού λόγου «διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής
αρθρώνει λόγο με το δικό του τρόπο και ότι αυτός βρίσκεται ακόμα σε πρωτογενές στάδιο».
Πριν την έναρξη της κύριας εκπαιδευτικής δράσης που αφορούσε την ενίσχυση της
αυτοβιογραφικής μνήμης του μαθητή, κρίθηκε σκόπιμη η τροποποίηση συμπεριφορικών συνηθειών
του μαθητή (π.χ. συνεχής χαλάρωση στον καναπέ, κράτημα κομπολογιού). Η τροποποίηση αυτή
στόχευε στην καθιέρωση ενός οργανωμένου, αυστηρά, χωροχρονικού πλαισίου που να
ανταποκρίνεται στις ρουτίνες του μαθητή.
Για την ενίσχυση της αυτοβιογραφικής μνήμης του μαθητή επιλέχθηκε η εξής διδακτική
ενέργεια-πρακτική: Κατά το πρώτο δίωρο, συνήθως, και κατά περίπτωση, σε διαφορετικές ώρες,
εξαιτίας διάφορων εξωγενών παραγόντων που καθιστούσαν επιτακτική τη διαφοροποίηση του
ωρολόγιου προγράμματος, δινόταν συγκεκριμένο φύλλο εργασίας. Στο φύλλο αυτό, στο οποίο
απεικονίζονταν φωτογραφίες του ίδιου του μαθητή από δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού
πλαισίου, αρχικά, ο μαθητής καλούνταν να περιγράψει τις εικόνες αυτές καθώς και να κατονομάσει
συγκεκριμένες λέξεις που σχετίζονταν με τις εικόνες αυτές (παραγωγή προφορικού λόγου). Στη
συνέχεια, και στα πλαίσια της προσπάθειας για παραγωγή γραπτού λόγου, ο μαθητής,
ιχνηλατώντας, επιχειρούσε να αντιγράψει, αρχικά μεμονωμένα γράμματα και στη συνέχεια λέξεις
και προς το τέλος του σχολικού έτους, ολόκληρες προτάσεις.
2.2. Αποτελέσματα της έρευνας
Η σχεδόν καθημερινή ακολουθούμενη διδακτική πρακτική, όπως προκύπτει από την τήρηση
του ημερολογίου, φαίνεται να έχει επιδράσει θετικά στην ενίσχυση της αυτοβιογραφικής μνήμης
του μαθητή. Αρχικά, ο μαθητής δεν ήταν σε θέση να επικεντρώσει και να εστιάσει το βλέμμα του,
πρωτίστως, και έπειτα την προσοχή του στο χορηγούμενο φυλλάδιο. Ακόμη, αδυνατούσε να
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κρατήσει το μολύβι του. Σταδιακά, ο μαθητής άρχισε να παρατηρεί τις φωτογραφίες του και να
αναφέρεται στο τρίτο πρόσωπο (- ποιος γράφει στον πίνακα; - Ο Νίκος). Επιπροσθέτως, ήταν
εμφανής η προσπάθεια που κατέβαλλε για παραγωγή προφορικού λόγου που στόχευε στην
δημιουργία επικοινωνιακών καταστάσεων. Στη δε παραγωγή γραπτού λόγου, από την ιχνηλάτιση
στις κουκίδες επάνω στο φυλλάδιο και μετέπειτα στον πίνακα, προχώρησε στο γραφικό
σχηματισμό γραμμάτων (« 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014: Το πρώτο δίωρο και μετά τις καθημερινές
ρουτίνες, ζωγραφίσανε τα παιδιά φωτοτυπία για το Πολυτεχνείο. Ο Νίκος μουντζούρωνε και σε
κάποια σημεία όταν του έπιασα το χέρι, ζωγράφισε. Την τρίτη ώρα είχα κενό. Την τέταρτη ώρα
κάναμε την οργανωμένη δραστηριότητα (προφορικός και γραπτός λόγος). Την τελευταία ώρα, κάναμε
το Π στον πίνακα(ιχνηλάτιση). Του άρεσε πολύ, άλλωστε το ζητούσε από την τρίτη ώρα. Μάλιστα
κατάφερε να ενώσει τις γραμμές εντελώς μόνος του»).
Η ακολουθούμενη εκπαιδευτική ρουτίνα, πλέον είχε προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον του
μαθητή, ώστε έπειτα από δύο μήνες η μη τήρηση της και η αναστολή της να επιφέρει και
συμπεριφορικές αλλαγές που εστιάζονταν σε αγχώδη υπερδιέγερση και επιθετικότητα («19
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015: Το σχολείο άνοιξε με μια ώρα καθυστέρηση. Έτσι την πρώτη ώρα τα παιδιά
έφαγαν το πρωινό ενώ η Νικολέτα συνέχισε και την επόμενη ώρα μιας και δεν είχε ολοκληρώσει τη
σχετική διαδικασία. Την τέταρτη ώρα και ενώ είχαμε το πρόγραμμα επειδή ο Νίκος ήταν επιθετικός τον
πήρα και μπήκαμε στην τάξη γιατί ουσιαστικά ήθελε να ιχνηλατήσει στο πίνακα. Αφού έκανε το
φυλλάδιο, ιχνηλάτησε στον πίνακα. Η Νικολέτα, αφού την πήρα από την κουζίνα, έκανε και αυτή την
δραστηριότητα. Την τελευταία ώρα ο Νίκος ήταν με την ψυχολόγο και η Νικολέτα έτρωγε στην κουζίνα»).
Στην αρχή του τρίτου τριμήνου, ο μαθητής έχει προχωρήσει πλέον στην προφορική εκφορά
ολοκληρωμένης πρότασης καθώς και της γραφημικής αποκωδικοποίησης αυτής. Επιπροσθέτως, ο
μαθητής, βλέποντας την εικόνα του στο σχετικό φυλλάδιο, προβαίνει στη χρήση του πρώτου
προσώπου («30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015: Το πρώτος δίωρο κάναμε το φυλλάδιο. Στη συνέχεια ο Νίκος
ιχνηλάτησε στον πίνακα όλη την πρόταση "είμαι ο Νίκος". Κάποια γράμματα όπως το Μ ή το Σ
επειδή έχει απομνημονεύσει μηχανικά την ιχνηλάτηση τους, τα έγραφε πολύ καλά. Την επόμενη ώρα
και αφού έφαγαν, τους έβγαλα έξω στην αυλή γιατί είχε καλό καιρό.» και «31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015: Το
πρώτο δίωρο ακολουθήθηκε η γνωστή ρουτίνα. Ο Νίκος στον πίνακα ιχνηλάτησε τη λέξη " κάνω ",
αφού πρώτα την έλεγε. Η προφορά του ήταν καλή καθώς και η ιχνηλάτηση του. Σταμάτησα την
παιδική ταινία γιατί η Νικολέτα έριχνε την καρέκλα. Ο Νίκος ιχνηλατούσε αφού πρώτα την έλεγε. Η
διαδικασία αυτή συνεχίστηκε και την τρίτη ώρα. Τις δυο επόμενες ώρες τα παιδιά έφτιαξαν τσουρέκια
και έβαφαν αυγά»).
Προς το τέλος του σχολικού έτους, πέραν των παρατηρούμενων και διαπιστωμένων αλλαγών
που έχουν προκύψει στο γνωστικό τομέα του μαθητή, έκδηλη είναι και η μεταστροφή της
συμπεριφορικής του κατάστασης που πλέον χαρακτηρίζεται από συνειδητή και εμπρόθετη διάθεση
κοινωνικής αλληλεπίδρασης («12 ΜΑΪΟΥ 2015:Το πρώτο δίωρο πραγματοποιήθηκε η ρουτίνα
(υπολογιστής, φυλλάδιο, πίνακας). Την τρίτη ώρα βγήκαμε για περπάτημα (πάρκο, πλατεία ηρώων,
ποτάμι). Ήταν και οι δύο συνεργάσιμοι. Μάλιστα επειδή ήμουν μόνος, ο Νίκος κρατούσε τη Νικολέτα
από το χέρι. Την τέταρτη ώρα η Νικολέτα είδε παιδική ταινία και ο Νίκος ιχνηλάτησε στον πίνακα.
Την τελευταία ώρα η Νικολέτα έφαγε στην κουζίνα και εγώ με τον Θωμά παίξαμε μπάλα.»).
3. Συμπεράσματα
Η διαφαινόμενη και διαπιστωμένη από τη σχετική εργογραφία αρνητική συσχέτιση της
αυτοβιογραφικής μνήμης και ατόμων που έχουν διεγνωσθεί στο φάσμα του αυτισμού αποτέλεσε το
έναυσμα για την παιδαγωγική αξιοποίηση της προαναφερόμενης σχέσης. Ουσιαστικά, σκοπός της
έρευνας αυτής αποτέλεσε η ενίσχυση της αυτοβιογραφικής μνήμης διαμέσου της παιδαγωγικής
διαδικασίας, προτάσσοντας την σημαντικότητα της διδακτικής προσέγγισης. Σε αντιδιαστολή και
σε διαφοροποίηση με το πρόγραμμα makaton η φιλοσοφία του οποίου, για την υποστήριξη των
ελλιπών επικοινωνιακών και γλωσσικών δομών, είναι η ενίσχυση τους με εκπαιδευτικά μέσα που
έχουν τη βάση τους σε γενικού τύπου οπτικά μοντέλα, η προτεινόμενη διδακτική πρόταση
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εστιάζεται στην αξιοποίηση των οπτικών μοντέλων που ενέχουν τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. Οι
οπτικές πληροφορίες εδράζονται και εμπεριέχουν προσωπικές στιγμές του εκπαιδευόμενου,
στοχεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση της αυτοβιογραφικής μνήμης και της
ταυτόχρονης ενίσχυσης των επικοινωνιακών και γλωσσικών δομών, αναδεικνύοντας ουσιαστικά
την πολλαπλασιαστική αλληλεπιδραστική αναμεταξύ τους σχέση. Ουσιαστικά, στο παρόν
ερευνητικό εγχείρημα και σε αντιδιαστολή με προηγούμενες έρευνες που διερευνούν τη σχέση
μεταξύ αυτοβιογραφικής ή ακόμα, προσφάτως, επεισοδιακής μελλοντική μνήμης, η επικέντρωση
εστιάζεται στην ενίσχυση της αυτοβιογραφικής μνήμης εντός σχολικού πλαισίου με την
ταυτόχρονη ανάδειξη της προφορικής και γραπτής έκφρασης του μαθητή, λαμβάνοντας υπόψη τα
ίδια τα ενδιαφέροντα του μαθητή. Ο μαθητής μέσα από την πρόκληση πρόσφατων καθημερινών
νοηματικών για τον ίδιο καταστάσεων, αναβιώνει προσωπικές στιγμές, αποκτά την αίσθηση του
εαυτού του ενώ η προφορική, κυρίως έκφραση συμβάλλει στην γρηγορότερη «μάθηση»
αναδεικνύοντας την αλληλεπιδραστική σχέση γλώσσας και σκέψης.
Εν προκειμένω, ο Νίκος, μαθητής που είχε διαγνωσθεί στο φάσμα του αυτισμού, με
προβλήματα λόγου και ομιλίας, με συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες εξαιτίας πιθανής
ύπαρξης συνδρόμου κατάφερε να βελτιώσει την αυτοβιογραφική του μνήμη, αφού ανεγνώριζε στο
τέλος της σχολικής χρονιάς τον εαυτό του σε φωτογραφικές απεικονίσεις που εμπεριείχαν
προσωπικές του στιγμές, ενώ κατέβαλλε προσπάθειες για τη δημιουργία επικοινωνιακών
καταστάσεων, παρά την αδυναμία του στην εκφορά λόγου.
Η φύση της ακολουθούμενης ερευνητικής διαδικασίας αναγκαστικά λειτουργεί περιοριστικά
στην γενίκευση των όποιων αναδεικνυόμενων αποτελεσμάτων, καθιστώντας απαραίτητη την
περαιτέρω διερεύνηση της πολλαπλασιαστικής σχέσης ανάμεσα στην ενίσχυση της αυτοβιογραφικής
μνήμης και της ταυτόχρονης ενίσχυσης των επικοινωνιακών και γλωσσικών δομών. Πολλώ δε μάλλον,
στην πρόταξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διδακτικής παρέμβασης.
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Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών
Εκπαιδευτικός ΠΕ60
Περίληψη
Η καλλιέργεια πολιτειακών αρετών είναι συνυφασμένη με την υποστήριξη και προαγωγή
των δημοκρατικών αξιών και με την έννοια αυτή η μελέτη της δημοκρατικής εκπαίδευσης εγείρει
τον πολιτικό, κοινωνικό και ηθικό προβληματισμό για την αναζήτηση και προοπτική μιας
δημοκρατικής παιδείας.
Η παρούσα ερευνητική μελέτη, ορμώμενη από τον προαναφερόμενο προβληματισμό,
διερευνά τις απόψεις και τις εκπαιδευτικές πρακτικές των νηπιαγωγών αποδίδοντας ιδιαίτερη
βαρύτητα στον παράγοντα της προσχολικής εκπαίδευσης καθώς είναι πλέον αδιαμφισβήτητη η
σημασία της αγωγής των πρώτων χρόνων της ζωής του ανθρώπου.
Μεθοδολογικά, η έρευνα βασίστηκε στην ανάλυση κειμένων σχετικών με την προσχολική
βαθμίδα και στην ανάλυση του λόγου των νηπιαγωγών με τη μέθοδο των ημι-δομημένων
συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί, αν και σαφώς
επηρεάζονται από το δεδομένο εργασιακό και εκπαιδευτικό πλαίσιο,
καταφέρνουν να
μετασχηματίζουν και να αναδιαμορφώνουν τη συγκεκριμένη δομή μέσα από τη δημιουργική
πλευρά της δράσης τους, που στην περίπτωσή μας είναι η προώθηση της δημοκρατικής
εκπαίδευσης στην προσχολική εκπαιδευτική βαθμίδα.
Λέξεις κλειδιά: προσχολική εκπαιδευτική βαθμίδα, δημοκρατική εκπαίδευση.
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1.Εισαγωγή
Η διαχείριση της δυσμενούς οικονομικής, εργασιακής και κοινωνικής συγκυρίας και η
προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών,
απαιτούν ενεργούς, δημοκρατικούς και κριτικά
σκεπτόμενους πολίτες, οι οποίοι, απαλλαγμένοι από στερεότυπα και προκαταλήψεις, θα προωθούν
τη δημοκρατία και τις αξίες της, θα συμβιώνουν αρμονικά, και θα δημιουργούν με κοινά οράματα
και στόχους. Η σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα αλλά και η κρίση αξιών που
χαρακτηρίζει τη σύγχρονη δημοκρατία αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για την προώθηση των
δημοκρατικών αξιών μέσω της εκπαίδευσης με σκοπό την ενδυνάμωση και αναζωογόνηση της
δημοκρατίας.
Η εκπαίδευση, ξεπερνώντας τα στενά πλαίσια της επιλεκτικής λειτουργίας της που αφορούν
την απόκτηση γνώσεων μέσω της διδασκαλίας συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων, μπορεί να
συμβάλει στην ισότιμη συμμετοχή στο διάλογο, στην προώθηση των ιδανικών της κοινωνικής
δικαιοσύνης, της ισότητας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του σεβασμού και της συμμετοχής του
πολίτη, ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ουσιαστικής δημοκρατίας (Gutmann, 1999). Ως
Φυτώριο πολιτειακών αρετών (Kymlicka, 2007) δηλαδή, η εκπαίδευση δύναται να διαμορφώσει
άτομα με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, μελλοντικούς ενεργούς πολίτες, ικανούς να
αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες της ζωής τους και να δραστηριοποιούνται για την κοινωνική
συνοχή και αλληλεγγύη.
Τόσο στο επίπεδο του οργανωμένου εκπαιδευτικού θεσμού με επίσημη δομή και αναλυτικά
προγράμματα, όσο και στο επίπεδο των εκπαιδευτικών πρακτικών που εντέλει υιοθετούνται και
εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς, η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει έναν σημαντικό
ρόλο σε σχέση με την καλλιέργεια και την προώθηση των δημοκρατικών αξιών.
2. Κυρίως μέρος
2.1. Θεωρητικό πλαίσιο
Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας επικεντρώνεται στις δύο μεγάλες παραδόσεις - Θεωρίες
Δημοκρατίας και στις αξίες που απορρέουν από αυτές. Σχηματικά, οι διάφορες ερμηνείες και
θέσεις γύρω από τη δημοκρατία, θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε δύο ευρείες κατηγορίες: τη
φιλελεύθερη ή αντιπροσωπευτική δημοκρατία, (ή αλλιώς πολιτικό φιλελευθερισμό) ένα σύστημα
δηλαδή εξουσίας με εκλεγμένους «αντιπροσώπους» που αναλαμβάνουν να «εκπροσωπήσουν» τα
συμφέροντα ή/και τις αντιλήψεις των πολιτών μέσα στα πλαίσια ενός «κράτους δικαίου», και την
άμεση ή συμμετοχική δημοκρατία, (ή αλλιώς πολιτειακό ουμανισμό) ένα σύστημα λήψης
αποφάσεων γύρω από δημόσια ζητήματα με την άμεση ανάμιξη των πολιτών.
Θεμέλιο της φιλελεύθερης δημοκρατίας ορίζεται η εξουσία που πηγάζει από τον λαό
ασκούμενη από όργανα που αντλούν την νομιμοποίηση τους από αυτόν και εφαρμόζεται η πολιτική
αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Η φιλελεύθερη δημοκρατία χαρακτηρίζεται στο δίκαιο,
ελεύθερο και ανταγωνιστικό διαχωρισμό των εξουσιών σε διάφορους κλάδους της κυβέρνησης
μέσα από εκλογές (Russell, 2000). Παράλληλα αποτελεί ένα κράτος δικαίου στην καθημερινή ζωή,
ως μέρος μιας ανοιχτής κοινωνίας και στηρίζεται στην αρχή της ίσης προστασίας των δικαιωμάτων
του ανθρώπου, των πολιτικών δικαιωμάτων, της ανοχής, του διαλόγου και των πολιτικών
ελευθεριών για όλα τα άτομα. Ο φιλελευθερισμός στηρίζεται στις σημαντικές ατομικές ελευθερίες,
όπως στην ελευθερία του λόγου, στο διάλογο, στο συνεταιρίζεσθαι, στην ανοχή, και στην
υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων (Gould, 1999).
Ο Πολιτειακός Ουμανισμός, είναι ένας πολιτικός και φιλοσοφικός προσανατολισμός που
εστιάζει στην αξία και τη σημαντικότητα των πρακτικών και ηθικών αρετών των πολιτών μέσω της
ενεργούς συμμετοχής τους στην πολιτική ζωή της κοινωνίας τους. Η κεντρική ιδέα είναι η
προαγωγή των αξιών που είναι απαραίτητες ώστε οι κοινωνίες να υπάρχουν με υπευθυνότητα και
αποτελεσματικότητα: Ανοχή, ευθύνη, αφοσίωση στο νόμο και ικανότητα συγχώρεσης, είναι οι
βασικές αρχές του. Ουσιαστικά, ο Πολιτειακός Ουμανισμός αποτελεί μια δημοκρατική και ηθική
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στάση ζωής, η οποία επιβεβαιώνει ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν το δικαίωμα και την ευθύνη να
δώσουν νόημα στη δική τους ζωή. Ξεχωρίζει για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας μέσω μιας ηθικής
που βασίζεται στις ανθρώπινες αξίες, στο πνεύμα της λογικής και στην ελεύθερη έρευνα μέσω των
ανθρώπινων δυνατοτήτων.
Η ανάδειξη των δημοκρατικών αξιών, λοιπόν που απορρέουν από τον Πολιτειακό
Ουμανισμό και από τον Πολιτικό Φιλελευθερισμό αποτελούν το έρεισμα για τη διερεύνηση του
κατά πόσο βασικές αξίες της δημοκρατίας προωθούνται στο νηπιαγωγείο. Αυτές οι κοινές αξίες,
που οι υπερασπιστές των δύο αυτών παραδόσεων ανέδειξαν αποτελούν κομμάτι του ερευνητικού
εδάφους της παρούσας εργασίας και είναι οι εξής: Αξιοπρέπεια, Ισότητα, Ειρήνη, Ελευθερία
(Ελευθερία λόγου / Διάλογος), Διαφορετικότητα, Δικαιοσύνη, Συμμετοχή, Υπευθυνότητα.
H δημοκρατική εκπαίδευση μεταφέροντας εμπειρίες δημοκρατίας μυεί τους μαθητές στο
δημοκρατικό τρόπο συμβίωσης, κοινωνικοποιώντας τους στη δημοκρατική σκέψη, προωθώντας
δηλαδή τις γνωστικές και συναισθηματικές εκείνες διαδικασίες, με τις οποίες οι δημοκρατικές
κοινωνίες μεταδίδουν τις πολιτικές αξίες τους και συμπεριφορές.
Η δημοκρατική εκπαίδευση συνιστά τη μάθηση που στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων,
δεξιοτήτων και διαθέσεων απαραίτητων για την ενεργό συμμετοχή σε μία πλουραλιστική και
συμμετοχική δημοκρατία. Προωθεί μια δημοκρατική κοινωνία που επιτρέπει να εκφραστούν τα
ιδανικά των ατόμων σε διάφορα επίπεδα σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και συνδράμει
στην επίλυση των διαφορετικών αντιλήψεων με τον πιο δίκαιο δυνατό τρόπο, ενώ καλλιεργεί τις
απαραίτητες δεξιότητες προς τη διαμόρφωση της ενεργητικής ιδιότητας του πολίτη. Η σύνδεση του
δημόσιου σχολείου με την εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη μπορεί να αποτελέσει μια
στρατηγική που μπορεί να συμβάλει στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος (Gutmann, 1999).
H δημοκρατική εκπαίδευση γαλουχεί τους μαθητές στο δημοκρατικό τρόπο συμβίωσης,
κοινωνικοποιώντας τους σε μια δημοκρατική σκέψη εξοπλίζοντας τους παράλληλα με τα
κατάλληλα προσόντα για να είναι ικανοί ενεργοί πολίτες. (Guthmann, 1999).
Στην προσχολική βαθμίδα η δημοκρατική εκπαίδευση καθίσταται ακόμη πιο απαραίτητη,
καθώς στην ηλικία αυτή τα παιδιά δεν μπορούν να επικρίνουν, να συγκρίνουν και να απορρίψουν
την αγωγή που δέχονται, όντας υποταγμένα στην επιρροή των εκπαιδευτικών και των αναλυτικών
προγραμμάτων του εκπαιδευτικού συστήματος (Canivez, 2000).
2.2 Μεθοδολογία
Ως θεωρητικό εργαλείο ερμηνευτικής στήριξης της έρευνας επιλέχθηκε η θεωρία της
δομοποίησης και η έννοια της δυαδικότητας της δομής του Giddens. Κατά τον Giddens, η
δημοκρατική συμμετοχή συνοδεύεται από την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία
οργάνωσης πολιτικών ομάδων και της συμμετοχής σε αυτές. Κάνει λόγο για κοινωνικές δομές και
για ανθρώπινα συστήματα και τονίζει ότι η κοινωνία παράγεται κα αναπαράγεται μέσω της δράσης
των κοινωνικών υποκειμένων που την απαρτίζουν. Ο Giddens αντιλαμβάνεται την αναπαραγωγή
των κοινωνικών συστημάτων όχι ως ένα μηχανικό αποτέλεσμα, αλλά ως μια ενεργητική διαδικασία
που επιτυγχάνεται και συνίσταται από τα κατορθώματα των ενεργών υποκειμένων. Η δομή δίνει
μορφή και το σχήμα στην κοινωνική ζωή χωρίς η ίδια να αποτελεί τη μορφή και το σχήμα, έτσι
δημιουργείται αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «οντολογία της κοινωνικής ύπαρξης (Giddens, 1984:14256).
Σύμφωνα με τη δομοποίηση, οι δομές στις οποίες βρίσκονται οι άνθρωποι καθορίζονται για
αυτούς, ενώ οι άνθρωποι είναι εντελώς ελεύθεροι για τη δημιουργία της ζωής τους στο περιβάλλον
τους. Ανάμεσα στη δομή (στις εξωτερικές δυνάμεις δηλαδή) και στα δρώντα όντα (στα εσωτερικά
κίνητρα) υπάρχει μία λεπτή σχέση (Ritzer, 2003). Η θεωρία της δομοποίησης εξισορροπεί το ρόλο
που διαδραματίζουν οι φορείς παρόλη την περιορισμένη επιλογή της θέσης τους στην ιστορία και
το ρόλο του κοινωνικού ιστού στον οποίο βρίσκονται. Οι άνθρωποι δεν έχουν πλήρη επιλογή των
δράσεων τους καθώς η γνώση τους είναι περιορισμένη, όμως παραμένουν το κύριο στοιχείο που
παράγει και αναπαράγει την κοινωνική δομή και τις κοινωνικές αλλαγές (Craib, 1992:33).

293

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Οι δομές (για παράδειγμα οι ηθικοί κώδικες, οι θεσμοί, η παράδοση, οι κοινωνικές
προσδοκίες, οι καθιερωμένοι τρόποι κάθε κοινωνικού συνόλου) είναι σταθερές, αλλά παράλληλα
είναι ευμετάβλητες καθώς εξαρτώνται από τις ακούσιες συνέπειες της δράσης, όταν οι κοινωνοί
αγνοούν τις δομές ή τις αντικαθιστούν με νέες ή ακόμη και όταν τις αναπαράγουν με διαφορετικό
τρόπο (Mestrovic, 1998:47). Προκειμένου να εξετασθεί η δομοποίηση ενός κοινωνικού
συστήματος θα πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι μέσω των οποίων το εν λόγω σύστημα εφαρμόζει
τους κανόνες και τους παραγωγικούς πόρους που παράγονται και αναπαράγονται στην κοινωνική
αλληλεπίδραση. Ως σύστημα για τον Giddens ορίζονται οι δραστηριότητες που βρίσκονται στον
ανθρώπινο παράγοντα και η σχηματοποίηση των κοινωνικών σχέσεων σε όλο το χώρο-χρόνο. Η
δομοποίηση μπορεί να υπάρχει έξω από το χρόνο και τον τόπο, δηλαδή ανεξάρτητα από το πλαίσιο
στο οποίο δημιουργείται. Ένα παράδειγμα είναι η σχέση μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή:
όταν συνευρίσκονται σε ένα άλλο πλαίσιο η ιεραρχία μεταξύ τους διατηρείται ακόμα.
Αναφορικά με το φορέα της δράσης ή το «συντελεστή», ο Giddens (1984) τον σκιαγραφεί ως
έναν ενεργό φορέα, του οποίου η δράση στηρίζεται στη γνώση του για τον εαυτό του και τον
κόσμο. Η επίγνωση του κοινωνικού πλαισίου προσδίδει στο φορέα δράσης την ιδιότητα του
γνώστη, και αποτελεί σύμφωνα με τη θεωρία της δομοποίησης χαρακτηριστικό της ανθρώπινης
ύπαρξης. Τα είδη των δομών σε έναν κοινωνικό σύστημα, για τον Giddens, είναι τρία: η
σημαντικότητα, η νομιμοποίηση και η κυριαρχία. Η σημαντικότητα παράγει νόημα στη δομή μέσω
των οργανωμένων ιστών της γλώσσας (σημασιολογία, κώδικες, ερμηνευτικά σχήματα, πρακτικές
λόγου). Το δρών υποκείμενο είναι σε θέση να ερμηνεύσει και να χειριστεί μια γλώσσα δομημένη
από ερμηνευτικές έννοιες. Η νομιμοποίηση παράγει την ηθική τάξη στο κοινωνικό σύστημα μέσω
της πολιτογράφησης των κοινωνικών κανόνων, αξιών και προτύπων. Τέλος, η κυριαρχία, εστιάζει
στην παραγωγή και στην άσκηση της εξουσίας, που προέρχεται από τον έλεγχο των πόρων (Cloke,
Philo & Sadler, 1991:103).
Σημαντική για τη θεωρία της δομοποίησης είναι η εκπαίδευση, μέσω της οποίας δύναται θα
επιτευχθεί η πολιτική καινοτομία που θα αγγίξει και θα διαχειριστεί κοινωνικά θέματα, π.χ.
πολιτικές για τον κοινωνικό αποκλεισμό, την κοινωνική δικαιοσύνη, την εργασία, τη μόρφωση, το
περιβάλλον κ.λπ. (Giddens, 1993:34).
Η μελέτη της συμπεριφοράς και των πρακτικών των συμμετεχόντων νηπιαγωγών στην
έρευνα πραγματοποιήθηκε με την ερμηνεία τους ως δρώντα υποκείμενα στο πλαίσιο της ελληνικής
εκπαιδευτικής πραγματικότητας.
Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε πολυπρισματική ποιοτική έρευνα η οποία πλαισιώθηκε από την :
α) ανάλυση επίσημων κειμένων σχετικών με την προσχολική βαθμίδα (Διαθεματικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2001), Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων για
Νηπιαγωγούς (2008) Οδηγός Εκπαιδευτικού για το πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου (2011)
και
β) ανάλυση του λόγου των νηπιαγωγών με τη μέθοδο των ημι -δομημένων συνεντεύξεων.
Αναφορικά με την επιλογή του δείγματος:
Αφού προηγήθηκε μια έρευνα πιλότος με 3 συνεντεύξεις από νηπιαγωγούς της Αττικής,
ορίστηκε το δείγμα. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας κρίσεως (judgmental). Η
δειγματοληψία κρίσεως δεν είναι τυχαία και το δείγμα προσδιορίζεται από αυτόν που διεξάγει την
έρευνα. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου έγινε λόγω του ότι η τυχαία δειγματοληψία δεν
ήταν εφικτή. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν είκοσι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε νηπιαγωγεία
της Αττικής. Οι περισσότερες από τις νηπιαγωγούς είχαν λάβει επιμόρφωση όχι όμως σε
αντικείμενο σχετικό με τη δημοκρατική εκπαίδευση.
Τα ερευνητικά ερωτήματα:
Από την προαναφερόμενη προβληματική και λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο της
εργασίας, προέκυψαν τρία βασικά ερωτήματα:
Α) Ποιες είναι οι απόψεις των νηπιαγωγών αναφορικά με το περιεχόμενο της δημοκρατικής
εκπαίδευσης/ Ποιες αξίες προωθούνται σε σχέση με τη δημοκρατική εκπαίδευση
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Β) Ποιες εκπαιδευτικές πρακτικές (μεθόδους διδασκαλίας) εφαρμόζουν οι νηπιαγωγοί
σχετικά με τη δημοκρατική εκπαίδευση
Γ) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το έργο των νηπιαγωγών προς την κατεύθυνση της
δημοκρατικής εκπαίδευσης.
2.3. Ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων
Από την ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων της έρευνας και συγκεκριμένα από τα
σχετικά με το νηπιαγωγείο κείμενα που αναλύθηκαν, προέκυψε ότι η δημοκρατική εκπαίδευση δεν
εκφράζεται επαρκώς από την επίσημη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και τα επίσημα
εγχειρίδια.
Η ανάλυση του περιεχομένου του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών
για το Νηπιαγωγείο έδειξε πως υφίστανται ασαφείς αναφορές, όπως ο σεβασμός και η κατανόηση,
που εστιάζουν στο παιδί στο νηπιαγωγείο και στη σχέση του με τους άλλους. Οι πιο συγκεκριμένες
αναφορές σε δημοκρατικές έννοιες, όπως ο σεβασμός, η διαφορετικότητα, η συζήτηση, η ελευθερία
και ο διάλογος είναι ελάχιστες, ενώ δεν εισάγεται κάποιο νέο πλαίσιο ως προς τη βελτίωση του
εκπαιδευτικού συστήματος.
Στην ανάλυση του περιεχομένου του Οδηγού Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του
Νηπιαγωγείου (2011) δεν εντοπίζονται σαφείς αναφορές στη δημοκρατική εκπαίδευση και στις
αξίες της. Ξεκάθαρες αναφορές στις δημοκρατικές αρχές πραγματοποιούνται στη σελίδα 11, όπου
γίνεται λόγος για ενθάρρυνση του διάλογου και της συνεργασίας από τους εκπαιδευτικούς, στη
σελίδα 19 όπου επισημαίνει η μοναδικότητα των παιδιών, τα δικαιώματα τους και το δικαίωμα
σεβασμού και στη σελίδα 108 όπου γίνεται αναφορά στις ομαδικές δραστηριότητες που προτείνει ο
εκπαιδευτικός στο νηπιαγωγείο.
Η ανάλυση του περιεχομένου του Εγχειριδίου Δραστηριοτήτων για Νηπιαγωγούς (2008)
μοιάζει αρκετά με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο
πέρα από τη δραστηριότητα «Είμαι διαφορετικός», ενώ δεν πραγματοποιείται κάποια αναφορά
στην προώθηση των δημοκρατικών αξιών και στη δημοκρατική εκπαίδευση.
Η ανάλυση των ημι δομημένων συνεντεύξεων σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα επέφερε
τα εξής αποτελέσματα:
Οι γνώσεις των νηπιαγωγών σχετικά με τη δημοκρατική εκπαίδευση περιορίστηκε στις
εικασίες που πραγματοποίησαν βάσει της προσωπικής τους αντίληψης για την ανάλυση του όρου,
ενώ οι περισσότερες συσχέτισαν το θέμα της δημοκρατικής εκπαίδευσης με τη δική τους
συμπεριφορά. Η πλειοψηφία των νηπιαγωγοί θεωρούν πως δεν υπάρχει καμία μέριμνα και δράση
για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, ισχυριζόμενες
πως το εκπαιδευτικό σύστημα είναι μόνο θεωρητικά δημοκρατικό και όχι πρακτικά. Εν συνεχεία.
ανέφεραν πως τα δημοκρατικά στοιχεία που εντοπίζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και η
εμφύσηση των όποιων δημοκρατικών αξιών στους μαθητές οφείλονται στη δική τους πρωτοβουλία
κατά κύριο λόγο.
Σχετικά με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο, οι περισσότερες αναφέρουν
πως τις καλύπτει εντοπίζοντας όμως σημαντικά μειονεκτήματα, ενώ δήλωσαν πως δεν ακολουθούν
κατά γράμμα το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά στηρίζονται στη διδακτική τους εμπειρία. Οι
περισσότερες δραστηριότητες που χρησιμοποιούν στηρίζονται στο να μπορέσουν τα παιδιά να
δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα συνεργασίας με τα άλλα παιδιά και να έχουν βιωματική εμπειρία
της μάθησης. Καμία δεν γνωρίζει οργανώσεις ή φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης που
δραστηριοποιούνται στην οργάνωση προγραμμάτων δημοκρατικής εκπαίδευσης και θεωρούν πως
οι δικές τους προσπάθειες εμφύσησης των αξιών θα πρέπει να υποστηρίζεται από τους γονείς στο
σπίτι ώστε το παιδί να μη δέχεται αντικρουόμενες απόψεις.
Οι νηπιαγωγοί συμφωνούν ότι υπάρχουν οφέλη από τη δημοκρατική εκπαίδευση στους
μαθητές, όπως ήταν και σύμφωνες με την προώθηση της ηθικής καλλιέργειας μέσω της
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εκπαίδευσης και της θετικής συμβολής της δημοκρατικής εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία. Οι
αξίες που θεωρούν ότι μπορούν να διδαχθούν στο νηπιαγωγείο είναι ο σεβασμός, ο διάλογος, η
ελευθερία, η ισοτιμία, η υπευθυνότητα, η αλληλεγγύη, το μοίρασμα, η ισότητα, η συνεργασία, η
αλληλοκατανόηση, η συμμετοχή, η ομαδικότητα, η ισονομία, η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία και
υποστήριξαν πως το επίσημο πρόγραμμα θα μπορούσε να συμβάλλει περισσότερο στο θέμα της
ελευθερίας.
Από τις συνεντεύξεις των νηπιαγωγών προκύπτει τέλος το συμπέρασμα, ότι αν και λεκτικά
οι περισσότερες δεν γνώριζαν την έννοια της δημοκρατικής εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της
έρευνας, όχι μόνο χρησιμοποίησαν έννοιες και διαδικασίες της δημοκρατικής εκπαίδευσης, αλλά
αυτό έγινε πολλάκις, καταδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο ότι με το προσωπικό τους παράδειγμα
κινούνται στο πλαίσιο της δημοκρατικής εκπαίδευσης.
Πιο αναλυτικά και σε σχέση πάντα με τα ερευνητικά ερωτήματα προέκυψαν τα κάτωθι
συμπεράσματα:
Ανάλυση του 1ου ερευνητικού ερωτήματος
΄΄Έννοια/ περιεχόμενο της Δημοκρατικής Εκπαίδευσης΄΄ / Ποιες αξίες προωθούνται σε
σχέση με τη δημοκρατική εκπαίδευση




Οι νηπιαγωγοί σχετίζουν το θέμα της δημοκρατικής εκπαίδευσης με τη δική τους
συμπεριφορά.
Συμφωνούν ότι υπάρχουν οφέλη από τη δημοκρατική εκπαίδευση στους μαθητές.
Προβαίνουν σε υποθέσεις βάσει της προσωπική τους αντίληψης για την ανάλυση του όρου
της δημοκρατικής εκπαίδευσης.
Αναφορικά με τις ΄΄Δημοκρατικές αξίες΄΄





Οι νηπιαγωγοί θεωρούν πως δεν υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα και δράση για την προώθηση
των δημοκρατικών αξιών.
Συμφωνούν με την προώθηση της ηθικής καλλιέργειας μέσω της δημοκρατικής
εκπαίδευσης και στη θετική συμβολή της στην προσχολική ηλικία.
Οι αξίες που θεωρούν ότι μπορούν να διδαχθούν στο νηπιαγωγείο είναι ο σεβασμός, ο
διάλογος, η ελευθερία, η ισοτιμία, η υπευθυνότητα, η αλληλεγγύη, το μοίρασμα, η ισότητα,
η συνεργασία, η αλληλοκατανόηση, η συμμετοχή, η ομαδικότητα, η ισονομία, η δικαιοσύνη
και η αξιοκρατία.
Ανάλυση του 2ου ερευνητικού ερωτήματος
΄΄Εκπαιδευτικές πρακτικές΄΄

Η καθημερινή συζήτηση, οι γιορτές με ανάλογο θέμα, τα σχετικά σχέδια εργασίας, οι συχνές
΄΄ψηφοφορίες΄΄, η αφήγηση παραμυθιών αντίστοιχου περιεχομένου και η διαπροσωπική σχέση,
συνθέτουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές των νηπιαγωγών, αναφορικά με τη δημοκρατική
εκπαίδευση. Ενδεικτικά παραδείγματα πρωτότυπων εκπαιδευτικών πρακτικών είναι επίσης η χρήση
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων όπως του θεατρικού παιχνιδιού, της μουσικής και της ζωγραφικής
μέσω τον οποίων τα παιδιά μαθαίνουν να σέβονται τη γνώμη του άλλου, και να μη μιλάνε όλα μαζί.
Παράλληλα, η διαχείριση συγκρούσεων μέσα από το διάλογο και μέσα από την συνεργασία των
μαθητών χωρίς την χρήση των τιμωριών, η βιωματική εκπαίδευση, και η χρησιμοποίηση μεθόδων
που βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της διαφορετικότητας αποτελούν επίσης
εκπαιδευτικές μεθόδους- πρακτικές που εφαρμόζονται από τις νηπιαγωγούς.
Ανάλυση του 3ου ερευνητικού ερωτήματος
΄΄ Θεσμικό πλαίσιο ΄΄
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Οι νηπιαγωγοί πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι θεωρητικά δημοκρατικό, όχι
όμως και πρακτικά, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή τους για το θεσμικό πλαίσιο και τον
ρόλο του στην προώθηση της δημοκρατικής εκπαίδευσης στην προσχολική βαθμίδα. Η
απογοήτευση τους βασίζεται κυρίως στην ελλιπή ενημέρωση και επιμόρφωση που λαμβάνουν
σχετικά με την δημοκρατική εκπαίδευση. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάποιες συνεντευξιαζόμενες
αναφέρθηκαν στην απομόνωση που χαρακτηρίζει το νηπιαγωγείο σε σχέση με τις άλλες
εκπαιδευτικές βαθμίδες και το πώς αυτό επηρεάζει αρνητικά την δουλειά τους από την άποψη ότι
δεν ενημερώνονται για τα θέματα που αφορούν όχι μόνο τη δημοκρατική εκπαίδευση, αλλά και τις
γενικότερες εξελίξεις στο χώρο της διδακτικής.
Συγκεκριμένα:




Αναφέρουν ότι τα δημοκρατικά στοιχεία που εντοπίζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα
οφείλονται κατά κύριο λόγο στη δική τους πρωτοβουλία.
Θεωρούν πως το επίσημο πρόγραμμα θα μπορούσε να συμβάλλει περισσότερο στο θέμα της
δημοκρατίας.
Αναφέρουν την τρέχουσα εργασιακή – οικονομική και κοινωνικοπολιτική συγκυρία ως
αρνητικό στοιχείο στην κατεύθυνση της προώθησης της δημοκρατικής εκπαίδευσης.

3. Συμπεράσματα

Ανάλυση κειμένων σχετικών με την προσχολική βαθμίδα
Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο(2001) Σε σχέση με τη
δημοκρατική εκπαίδευση, στο διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για το
νηπιαγωγείο εντοπίζονται κάποιες ασαφείς αναφορές που εστιάζουν στο παιδί στο νηπιαγωγείο και
στη σχέση του με τους άλλους. Πιο συγκεκριμένα, υπονοούνται αξίες όπως ο σεβασμός, η
κατανόηση και άλλες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διαβίωσης με άλλους σε μία κοινωνία. Οι
αναφορές σε έννοιες όπως ο σεβασμός, η διαφορετικότητα, η συζήτηση, η ελευθερία, ο διάλογος, και
γενικά οι αξίες που διέπουν τη δημοκρατική εκπαίδευση είναι ελάχιστες και δεν εισάγουν κάποιο νέο
πλαίσιο ως προς τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ένας από τους βασικότερους στόχους
λοιπόν στο νηπιαγωγείο αποτελεί η προσπάθεια να αποκτήσει το παιδί τις κατάλληλες κοινωνικές
δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να συνυπάρξει και να συνεργαστεί με άλλους.
Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων για νηπιαγωγούς (Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί
σχεδιασμοί, Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης) (2008)
Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο προβάλλεται, μεταξύ άλλων, και μία δραστηριότητα που
ονομάζεται «Είμαι διαφορετικός» (69-83). Αυτή η δραστηριότητα αναδύθηκε μέσα από τα σχόλια
των νηπίων που δήλωναν προβληματισμό και στάσεις και διατύπωναν απορίες γύρω από τη
διαφορετικότητα, όπως την αντιλαμβάνονταν στο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό
περιβάλλον. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να μάθει στα παιδιά μία από τις βασικές αξίες
της δημοκρατικής εκπαίδευσης, την ισότητα. Η δραστηριότητα αυτή αναδεικνύει τη μέθοδο με την
οποία η νηπιαγωγός εξάλειψε αντιδράσεις λόγω διαφορετικότητας, όχι με πίεση και καταναγκασμό
αλλά με συνεργασία κάνοντάς τα να κατανοήσουν μόνα τους ότι οι άνθρωποι ναι μεν έχουν
διαφορές αλλά έχουν και ομοιότητες και είναι ηθικά ίσοι.
Κατά τα άλλα, δεν φαίνεται να υπάρχει συγκροτημένη εκπαιδευτική και μαθησιακή
στρατηγική για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών.
Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2011)
Σαφείς αναφορές για τη δημοκρατική εκπαίδευση και τις αξίες της δεν εντοπίζονται ούτε στο
νέο οδηγό εκπαιδευτικού. Όπως και στις άλλες περιπτώσεις, κάποια πράγματα υπονοούνται και
εστιάζουν κυρίως στο να μπορέσει το παιδί να αναπτύξει μία συμπεριφορά που δεν θα
δημιουργήσει προβλήματα και θα έχει μία ομαλή συνεργασία με τα παιδιά και τις νηπιαγωγούς.
Στους στόχους του προγράμματος δεν γίνεται κάποια αναφορά στην ανάπτυξη των δημοκρατικών
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αρχών παρά γίνεται εστίαση στην προσωπική ενδυνάμωση, στις κοινωνικές δεξιότητες και στην
κοινωνική αλληλεπίδραση, οι οποίες είναι σημαντικές παράμετροι για την ανάπτυξη ενός παιδιού,
όμως δεν εμφυσούν και δεν καλλιεργούν κατά τρόπο συγκροτημένο και ολοκληρωμένο τις
δημοκρατικές αρχές και αξίες. Οι αναφορές σε αυτές είναι ελάχιστες και δεν αποτελούν μια
συντονισμένη και παιδαγωγικά άρτια παρέμβαση.

Διερεύνηση των απόψεων και των εκπαιδευτικών πρακτικών
νηπιαγωγών αναφορικά με τη δημοκρατική εκπαίδευση

των

Η έρευνά μας κατέδειξε ένα πρόθυμο εκπαιδευτικό δυναμικό που είναι έτοιμο να
προσπαθήσει και να εφαρμόσει σε μεγαλύτερο βαθμό, γιατί μέχρι ενός σημείου ήδη το κάνει, τις
αρχές τις δημοκρατικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο. Το έλλειμμα ωστόσο που εντοπίζεται στην
εκπαιδευτική πολιτική, κάνει τις προοπτικές που υπάρχουν μετέωρες και πρέπει να καλυφθεί, όχι
θεωρητικά αλλά ουσιαστικά. Η ανάγκη λοιπόν της δημοκρατικής εκπαίδευσης σήμερα είναι πιο
απαραίτητη από ποτέ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ανεξαιρέτως, και δη στην προσχολική
που αποτελεί την πρώτη βαθμίδα επίσημης εκπαίδευσης.
Τα ερευνητικά αποτελέσματα κατέδειξαν πως οι νηπιαγωγοί ως φορέας της στρατηγικής
δράσης στη δημοκρατική εκπαίδευση προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν στην τάξη τις αξίες ως μέρος
της καθημερινότητας των παιδιών χωρίς να γνωρίζουν απαραίτητα την έννοια της δημοκρατικής
εκπαίδευσης. Το γεγονός πως η επίσημη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και τα επίσημα
εγχειρίδια δεν εκφράζουν ξεκάθαρα τις δημοκρατικές αξίες και την προώθησή τους, επιβαρύνει την
κατάσταση. Συμπεραίνεται λοιπόν πως το ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο αναφορικά με τη
δημοκρατική εκπαίδευση παρουσιάζει ελλείψεις, ενώ επισημαίνεται ο καταλυτικός ρόλος των
εκπαιδευτικών ως προς την προώθηση τη δημοκρατική εκπαίδευση και η ανάγκη της
προαναφερόμενης προώθησης σε θεσμικό πλαίσιο.
Η αναδυόμενη άλλωστε από την έρευνα μας ανάγκη λειτουργίας του νηπιαγωγείου και εν
γένει του σχολείου, ως φυτώριου πολιτειακών αρετών και χώρου διαμόρφωσης υπεύθυνων και
δημοκρατικά αφυπνισμένων μελλοντικών πολιτών, απηχεί στα λόγια του (Σελεσταν Φρενε)
΄΄Προετοιμάζουμε τη Δημοκρατία του αύριο με τη Δημοκρατία στο Σχολείο΄΄.
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Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας & Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Περίληψη
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει σωρεία προκλήσεων, εκ των
οποίων οι πιο σημαντικές είναι αυτές της Ειδικής Αγωγής και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Η
κοινωνία μέσω του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) διαχειρίζεται την
πολυπολιτισμικότητα, αναπροσαρμόζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα και μεριμνώντας εμπράκτως για
την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου των μαθητών που διαφέρουν πολιτισμικά. Εξαιτίας της
ελλιπούς επάρκειας στην Ελληνική γλώσσα, συχνά εντοπίζεται το φαινόμενο της ετικετοποίησης των
μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα ως μαθητές που αντιμετωπίζουν
μαθησιακές δυσκολίες και χρήζουν Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). Ωστόσο, από το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν εκλείπουν και οι περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι έχουν ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, οπότε και χρήζουν σύνθετης
και λεπτής διαχείρισης. Η εκπαιδευτική επιτυχία όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως κάθε είδους
ετερότητας και σωματικών ή νοητικών ελλειμμάτων, τίθεται στο επίκεντρο, με την κοινωνία να
οφείλει να λάβει κατάλληλα μέτρα και να προβεί σε κατάλληλες μεταρρυθμίσεις.
Λέξεις-Κλειδιά: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ζώνες
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, Τμήμα Υποδοχής ΖΕΠ.
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Εισαγωγή
Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας είναι αρχικά η προσβασιμότητα αλλά και
η συμπερίληψη όλων των παιδιών σε ένα σχολείο ίσο για όλους. Αποσκοπώντας στη μείωση των
κοινωνικών προκαταλήψεων αλλά και τη συνύπαρξη και αλληλοαποδοχή των ατόμων,
ανεξαρτήτως πολιτισμικού υπόβαθρου και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ξεκινάει η «ζύμωση»
μεταξύ των παιδιών από την πρώτη παιδική ηλικία, εντάσσοντας τα σε κοινό εκπαιδευτικό πλαίσιο
(Συριοπούλου - Δελλή, 2015).
Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, καθώς και η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με τον Καθολικό Σχεδιασμό για τη μάθηση. Σύμφωνα με τις αρχές του, η εκπαίδευση
σχεδιάζεται και πραγματώνεται ενισχύοντας τις ικανότητες όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως
ιδιαιτεροτήτων ή γλώσσας, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο στον μέγιστο βαθμό τη συμμετοχή
αλλά και την πρόοδο τους (Izzo & Bauer, 2015). Με τον όρο «καθολικός» γίνεται αντιληπτό ότι ο
κάθε μαθητής ως μονάδα, χρήζει ενός διαφοροποιημένου τρόπου προσέγγισης και προγράμματος
παρέμβασης (Rose & Meyer, 2002). Πρόκειται για μια προσέγγιση που αφορά στον σχεδιασμό της
διδακτέας ύλης, του υλικού και του περιεχομένου, με στόχο να επωφεληθούν μαθητές με διαφορετικά
μαθησιακά προφίλ χωρίς να απαιτούνται μεταγενέστερες προσαρμογές και τροποποιήσεις
(Αραμπατζή, 2008 ̇ Erlandson, 2008). Εμπεριέχει εκπαιδευτικές πρακτικές, κατάλληλο σχεδιασμό
χώρου και δομών, που ενισχύουν τη διδασκαλία και τη μάθηση και καθιστούν εφικτή την πλήρη
συμμετοχή στην τάξη και την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, τόσο των μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, όσο και αυτών που έχουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.
(Αραμπατζή, 2008). Μέσα από παιδαγωγικές δραστηριότητες που στοχεύουν στον σεβασμό της
διαφορετικότητας αλλά και της ισότητας όλων των πολιτισμών ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής ή
εθνικότητας, αλλά και αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των μεταναστών να μην αφομοιωθούν πλήρως
στη χώρα υποδοχής και να διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα, καθίσταται εφικτή η αρμονική
συνύπαρξη σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία (Πανταζής, 2006).
Οι αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη μάθηση συνάδουν με τις αρχές της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία καθένας
από τους μαθητές που είναι ενταγμένος σε ανομοιογενείς τάξεις, κατακτά νέες γνώσεις παρά τις
διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των μαθητών (Κουτσελίνη – Ιωάννου & Πυργιωτάκης, 2015).
Όπως αναφέρει η Tomlison (2004), κατά τη διαφοροποίηση συντελείται μια διαδραστική συνθήκη
ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή. Ουσιαστικά, ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται και
εντοπίζει τις ανάγκες και τις δυνατότητες του μαθητή, ενώ παράλληλα ο μαθητής συμμετέχει
ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και προοδεύει. Επιπλέον τονίζει την αποτελεσματικότητα της
εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε ετερογενείς τάξεις, στις οποίες εντοπίζονται ή
κοινωνικό-πολιτισμικές διαφορές ή παιδιά με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι
εκπαιδευτικοί σεβόμενοι τη διαφορετικότητα και ταυτόχρονα τη μοναδικότητα αλλά και τις
ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή, παρέχουν μαθησιακές ευκαιρίες βασισμένοι στο ακαδημαϊκό του
επίπεδο, τα ενδιαφέροντά του αλλά και το μαθησιακό του προφίλ (Αργυρόπουλος, 2013). Η
διδασκαλία έχει τον μαθητή και όχι το ίδιο το μάθημα ως κύριο άξονα, αφού ο μαθητής
αντιμετωπίζεται ως ολότητα με μεταβαλλόμενες ανάγκες, συναισθήματα και απόδοση (Tomlison,
2004). Έτσι, μέσω της διαφοροποιημένης εκπαίδευσης καταπολεμώνται οι κοινωνικές ανισότητες
και προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη, που αποτελεί βάση του αξιακού συστήματος των πολιτών
όλων των πολυπολιτισμικών κοινωνιών (Βαλιαντή & Νεοφύτου, 2017).
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Με τον όρο «Διαπολιτισμική εκπαίδευση» νοείται το σύνολο των παιδαγωγικών αρχών με τις
οποίες ρυθμίζονται μέτρα και διαδικασίες που απευθύνονται σε όλα τα μέλη ενός κοινωνικού
συνόλου, όπου αναπόφευκτα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη νοοτροπία, τις αντιλήψεις και τον
τρόπο ζωής (Ευαγγέλου, Παπαγιάννη, Παπαδόπουλος & Φλωράτου, 2011). Η συμβολή της
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έγκειται στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από την
επαφή διαφορετικών πολιτισμικά ατόμων με τον πληθυσμό της χώρας υποδοχής (Γεωργογιάννης,
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2009). Σε αντίθεση με άλλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις αλλοδαπών μαθητών που είναι
εθνοκεντρικές και έχουν αφομοιωτικές τάσεις, η διαπολιτισμικότητα και κατ’ επέκταση η
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση δεν επιδιώκουν να αλλάξουν ή να επαναπροσδιορίσουν την
πολιτισμική ταυτότητα και των δύο εμπλεκόμενων ομάδων, αλλά να τροποποιήσουν τις στάσεις
και τις συμπεριφορές τους υπό το πρίσμα της ανεκτικότητας και της αποδοχής της ετερότητας
(Νικολάου, 2010 ˙ Χατζησωτηρίου & Ξενοφώντος, 2014).
Η ελληνική κοινωνία, χωρίς τα αναγκαία κοινωνικο-οικονομικά και θεσμικά εφόδια,
αποτελεί τη χώρα υποδοχής μεταναστών, παλιννοστούντων και προσφύγων, ενώ παράλληλα
καλείται να διαχειριστεί και το ζήτημα της ένταξης των «διαφορετικών» ομάδων που είναι
εγκατεστημένες στον ελλαδικό χώρο, όπως οι Ρομά και οι μουσουλμάνοι της Θράκης (Παρθένης &
Φραγκούλης, 2016). Ειδικότερα, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βρέθηκε αντιμέτωπο με την
πρόκληση να διαχειριστεί την πολυπολιτισμικότητα ως πηγή εμπλουτισμού του αναλυτικού
προγράμματος και να μεριμνήσει για την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου των μαθητών που
διαφέρουν πολιτισμικά και προέρχονται συχνά από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (ΚωστούλαΜακράκη & Μακράκης, 2008). Η εκπαιδευτική προτεραιότητα, η οποία στηρίζεται στη λογική της
θετικής διάκρισης και είναι συνυφασμένη με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, στοχεύει στην
αποκατάσταση της ισότητας μέσω της ενίσχυσης της εκπαιδευτικής δράσης, όταν οι κοινωνικές και
πολιτισμικές συνθήκες παρακωλύουν τη σχολική επιτυχία (Κουτούζης, Κυρίδης, Μαλούτας,
Παπαδάκης & Συρίγος, 2012).
Μέσα σε αυτό το κλίμα γεννήθηκε και ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας,
ο οποίος αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ολιστικά, διευρύνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία εκτός
του σχολείου και συνδέοντας τη μάθηση με την τοπική κοινωνία.Οι ζώνες εκπαιδευτικής
προτεραιότητας αποτελούν τη θεσμική αναγνώριση του προβλήματος και την άμεση παρέμβαση
του κράτους για την ενίσχυση των περιοχών που χρήζουν βοήθειας. Αποσκοπούν στην
αντιμετώπιση των ελλείψεων που προκύπτουν όσον αφορά υποδομές, εκπαιδευτικό προσωπικό και
εξειδικευμένους επιστήμονες, προκειμένου να ενισχυθεί η μαθητική ένταξη και προσαρμογή,
καθώς και η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου (Κουτούζης κ.α, 2012).
Ο θεσμός των ΖΕΠ ξεκίνησε από την Αγγλία το 1967 με τη θεσμοθέτησή τους από την
επιτροπή Plowden σε συνδυασμό με την καθιέρωση θετικών διακρίσεων όσον αφορά τους
εκπαιδευτικούς πόρους για τους κατοίκους ορισμένων περιοχών με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό
επίπεδο (Βεργίδης, 2002). Στην Ελλάδα οι ΖΕΠ ξεκίνησαν επίσημα το 2009 με σκοπό να έχουν όλα
τα παιδιά ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες εκπαίδευσης. Το 2010-2011 ολοκληρώθηκε το θεσμικό
πλαίσιο των ΖΕΠ και το επόμενο σχολικό έτος το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή μόνο στον νομό
Αττικής (Κουτούζης κ.α., 2012).
Σήμερα, ως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) ορίζονται όλες οι Περιφερειακές
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις σχολικές μονάδες των οποίων δύνανται να
λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ (ΤΥ ΖΕΠ), Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα ΖΕΠ
(ΕΦΤ ΖΕΠ) και Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ (ΔΥΕΠ ΖΕΠ). Στην
παρούσα εργασία κεντρικό άξονα αποτελούν η λειτουργία των ΤΥ (ΦΕΚ 2687/Β/29-8-2016).
Ειδική αγωγή και εκπαίδευση
Μια ακόμη πρόκληση που συναντάται στην ελληνική πραγματικότητα είναι η εκπαίδευση
παιδιών που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μέσω των διαρκών ερευνών στο χώρο
της παιδαγωγικής επιστήμης οδηγούμαστε στη συρρίκνωση των νοητών διαχωριστικών γραμμών
μεταξύ κανονικότητας και διαφορετικότητας (Μαρκοπούλου, 2006). Η λύση που υιοθετήθηκε είναι
η συνεκπαίδευση αυτών με τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά σε γενικά σχολεία, που αποτελεί την πιο
ενδεδειγμένη μορφή εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες
χώρες της Δύσης (Πολεμικός, Καΐλα, Θεοδωροπούλου & Στρογγυλός, 2010). Η ένταξη των
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό πλαίσιο εκπαίδευσης αποτελεί προστάδιο και
προϋπόθεση για την ομαλή ένταξη των παιδιών αυτών στην κοινωνία (Καΐσέρογλου, 2010).
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H Ειδική Αγωγή νοηματοδοτείται ως ευρύτερη έννοια αναφορικά με το διεπιστημονικό πεδίο
δράσης της ενώ η Ειδική Εκπαίδευση προσεγγίζεται ως συμπεριληπτική έννοια (Δροσινού-Κορέα,
2017). Ο όρος «Ειδική Αγωγή» αντικαθίσταται από τον όρο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση». τον
οποίο συνιστούν όλες εκείνες οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται στους μαθητές με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ΕΑΕ είναι κομμάτι της υποχρεωτικής και δωρεάν
δημόσιας παιδείας και πρέπει να παρέχεται στους έχοντες ανάγκη ανεξαρτήτως ηλικίας και
βαθμίδας εκπαίδευσης. Υποχρέωση του κράτους αποτελεί η ισότιμη κοινωνική συμμετοχή, η
ανεξάρτητη διαβίωση, η οικονομική αυτάρκεια και η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων
που χρήζουν ΕΑΕ (Ν. 3699/2008 - ΦΕΚ Α' §§ 199-1-37).
Οι μαθητές που για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν
σημαντικές δυσκολίες μάθησης, οι οποίες όμως δεν οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως
γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, χρήζουν Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στην
κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι έχοντες αισθητηριακά, νοητικά, γνωστικά, αναπτυξιακά προβλήματα
καθώς και ψυχικές ή νευροψυχικές διαταραχές, λόγω των οποίων παρεμποδίζεται η σχολική
προσαρμογή και πρόοδος. Μια ακόμη κατηγορία, αποτελούν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία και δυσορθογραφία). Επιπλέον, τα
παιδιά με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική
συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω
ενδοοικογενειακής βίας εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. Στην τελευταία κατηγορία εντάσσονται
μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα, ανεπτυγμένα σε βαθμό
που υπερβαίνει κατά πολύ τους συνομηλίκους τους (Ν. 3699/2008 - ΦΕΚ Α' §§ 199-1-37). Αν και
τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περισσότερο μοιάζουν παρά διαφέρουν από τα τυπικώς
αναπτυσσόμενα παιδιά, οι διαφορές τους εντοπίζονται σε νευραλγικά σημεία, που επιβάλλεται να
αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν μέσω της ΕΑΕ (Heward, 2011).
Αναφορικά με τη φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αυτή
πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Οι σχολικές
τάξεις του γενικού σχολείου μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά που ανήκουν σε αυτή την
κατηγορία. Στους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες δίνεται η δυνατότητα υποστήριξης από
τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα Κέντρα
Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) ή με τους σχολικούς συμβούλους.
Επιπλέον, η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω συνεκπαίδευσης, από τον εκπαιδευτικό
του τμήματος της γενικής εκπαίδευσης και αυτόν της παράλληλης στήριξης (εκπαιδευτικός ΕΑΕ).
Επιπρόσθετα, εντός των σχολείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, λειτουργούν ειδικά
οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) υπ’ ευθύνη ειδικού παιδαγωγού
(Ν. 3699/2008 - ΦΕΚ Α' §§ 199-1-37).
Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών με
νευροβιολογική βάση, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές που έχουν λάβει αυτή
τη διάγνωση είναι αρκετά διαφοροποιημένα. Το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο στην ίδια τη φύση
της διαταραχής όσο και στην αλληλεπίδραση με την παρεχόμενη διδασκαλία (ΠαντελιάδουΜπότσας, 2007). Την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί αρκετά τα ποσοστά των παιδιών που έχουν
διαγνωστεί με μαθησιακές δυσκολίες (Δράκος & Τσιναρέλης, 2011).
Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν διαφορετική πραγματική επίδοση από την αναμενόμενη σε
τουλάχιστον μία από τις περιοχές μάθησης, χωρίς όμως αυτές να είναι αποτέλεσμα αισθητηριακών,
κινητικών, νοητικών ή συναισθηματικών ελλειμμάτων ή απουσίας ευκαιριών μάθησης (Τζιβινίκου,
2015). Οι μαθησιακές δυσκολίες δηλαδή εντοπίζονται συνήθως σε παιδιά που παρουσιάζουν
σημαντική απόκλιση του δείκτη νοημοσύνης από την επίδοση σε σταθμισμένα τεστ ακαδημαϊκών
δεξιοτήτων (Παντελιάδου, 2015). Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη γλωσσική επεξεργασία και
την επικοινωνία αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες ύπαρξης των μαθησιακών δυσκολιών
και οι επιπτώσεις τους επηρεάζουν το άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του (NJCLD, 2011).
Εμφανίζονται κατά την έναρξη της φοίτησης στο Δημοτικό, όπου τα παιδιά καλούνται να μάθουν
γραφή και ανάγνωση και εφόσον έχουν δεχτεί «επαρκή» εκπαίδευση (Τρίγκα – Μερτίκα, 2010).
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Διαπολιτισμική αγωγή και ειδική αγωγή και εκπαίδευση
Επιπλέον εντοπίζεται μια ομάδα μαθητών τα οποία αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει υπερεκπροσώπηση των αλλοδαπών και παλλινοστούντων στον συνολικό πληθυσμό των μαθητών που
φέρουν διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών με αποτέλεσμα οι εν λόγω μαθητές να ετικετοποιούνται
και να παραπέμπονται αναίτια για ΕΑΕ. Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι αναδεικνύει τη σύγχυση που
επικρατεί στη διάκριση μεταξύ γλωσσικών δυσκολιών και μαθησιακών δυσκολιών (European
Agency for Development in Special Needs Education, 2009).
Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα έχουν ελλιπή κατάρτιση και εμπειρία στη Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση, καθώς αγνοούν τα πιθανά οφέλη της πολυγλωσσίας και δεν εκμεταλλεύονται θετικά τα
ποικίλα γλωσσικά και πολιτισμικά υπόβαθρα των μαθητών τους (Tsokalidou, 2005). Εμμένουν στην
άνετη χρήση των Ελληνικών εκ μέρους των αλλοδαπών και παλλινοστούντων μαθητών και αποδίδουν
λανθασμένα τη χαμηλή σχολική τους επίδοσή σε ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, μειωμένες νοητικές
ικανότητες, οκνηρία ή αδιαφορία. Το γεγονός ότι είναι σε θέση να χειρίζονται ικανοποιητικά ορισμένα
επιφανειακά χαρακτηριστικά της γλώσσας, δεν συνεπάγεται ότι έχουν κατακτήσει την επάρκεια στην
ελληνική στον ίδιο βαθμό με τον συνομήλικο τους φυσικό ομιλητή (Ευαγγέλου κ.α., 2011). Οι
γλωσσικές δεξιότητες είναι δυνατόν να αναπτυχθούν μέσα σε τρία έως πέντε έτη, ενώ η ακαδημαϊκή
επάρκεια απαιτεί τέσσερα έως επτά έτη (Genesee et al., 2005). Η πρόσφατη έρευνα της Tzevelekou et
al. (2013) επιβεβαιώνει με τα ευρήματα της το γεγονός ότι η ανάπτυξη της επάρκειας σε μια δεύτερη
γλώσσα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία λαμβάνει χώρα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από
το ένα έως τρία έτη που συνήθως λειτουργούν οι ΤΥ. Συνεπώς, τα αλλόγλωσσα παιδιά αδυνατούν να
συμβαδίσουν γλωσσικά με τους φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής, οι οποίοι ταυτόχρονα προοδεύουν
αυξάνοντας τις ακαδημαϊκές γλωσσικές τους δεξιότητες.
Ο σύνθετος ρόλος των εκπαιδευτικών στις ΤΥ καθιστά αναγκαία την επιμόρφωσή τους σε
επιμέρους διαπολιτισμικά θέματα, ώστε να αντιμετωπισθούν µε επιτυχία οι προκλήσεις από το νέο
σχολικό πληθυσμό καθώς και να προωθηθεί η αυτοεκτίμηση και η ακαδημαϊκή πρόοδος των
παιδιών λαμβάνοντας την πολιτισμική τους μοναδικότητα (European Agency for Development in
Special Needs Education, 2009). Αποτελεί αίτημα των ίδιων των εκπαιδευτικών η περαιτέρω
επιμόρφωσή τους (Μαρκοπούλου, 2006), ώστε να εκπαιδευτούν στη νέα πολυπολιτισμική
πραγματικότητα αλλά και να υιοθετήσουν τις ενδεδειγμένες και τρέχουσες μεθόδους για να
υποστηρίξουν με το βέλτιστο τρόπο αυτά τα παιδιά (Νικολάου, 2010).
Οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες και υπηρεσίες που πραγματοποιούν τις αξιολογικές
διαδικασίες, δεν είναι εξειδικευμένοι στα θέματα που άπτονται της Ειδικής Αγωγής παράλληλα με
τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, ώστε να παρέχουν τη βέλτιστη εκπαιδευτική λύση για την κάλυψη
των σύνθετων αναγκών των μαθητών που εμπίπτουν στις δύο αυτές κατηγορίες. Στόχο αποτελεί η
ανάπτυξη του κατάλληλου υλικού για την αξιολόγηση των μαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και μεταναστευτικό υπόβαθρο, ώστε οι διαδικασίες αξιολόγησης να αποτελούν το
εργαλείο διάκρισης μεταξύ των δυσκολιών εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής και των
μαθησιακών δυσκολιών (European Agency for Development in Special Needs Education, 2009).
Συμπεράσματα
Η Ειδική Αγωγή και η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, όντας στη βάση της συμπεριληπτικής
φιλοσοφίας της εκπαίδευσης, οφείλουν να επικεντρώνονται σε μια διαφορετική παιδαγωγική
προσέγγιση (Στασινός, 2013). Αυτήν την κατεύθυνση καλείται να ακολουθήσει και το εκπαιδευτικό
σύστημα, ώστε να προωθείται η εκπαιδευτική επιτυχία όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως κάθε
είδους ετερότητας και σωματικών ή νοητικών ελλειμμάτων (Κασίδης, Αποστολίδου & Δουφεξή,
2016). Κύριο στόχο της διδασκαλίας οφείλει να αποτελεί η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία
μεταξύ των μαθητών, σε ένα κλίμα ισότητας και συνεργασίας.
Ο ελλαδικός χώρος λειτουργεί συχνά ως πόλος έλξης και συγκέντρωσης ανθρώπων
διαφορετικών πολιτισμών και θρησκευμάτων. Επαγωγικά, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
καλείται να βοηθήσει στην ομαλή ένταξη των παιδιών αυτών των οικογενειών στην ελληνική
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κοινωνία και πραγματικότητα, καθώς και να φροντίσει για την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους
αναγκών χωρίς να στιγματιστούν ή να θεωρηθούν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν σύνθετες περιπτώσεις, στις οποίες οφείλουν να
είναι σε θέση να διακρίνουν τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών από αυτές που οφείλονται στο χαμηλό επίπεδο επάρκειας στην Ελληνική. Ιδιαίτερη
προσοχή χρειάζεται καθώς οι μαθησιακές δυσκολίες ενδέχεται να συνυπάρχουν, χωρίς όμως να
είναι αποτέλεσμα διαφορετικού κοινωνικο – οικονομικού και πολιτισμικού υποβάθρου. Το γεγονός
ότι οι μαθητές προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα δεν αυξάνει από μόνο του
τις πιθανότητες να βρίσκονται σε επικινδυνότητα, ειδικότερα αφού οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν
νευροβιολογική βάση. Τέλος, η ενδεδειγμένη επιστημονική προετοιμασία και η συνεχής
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στους τομείς της Ειδικής Αγωγής και της Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης θα μπορούσε μελλοντικά να τους καταστήσει ικανούς να αντεπεξέρχονται στις
σύνθετες καταστάσεις αλλοδαπών μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
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Περίληψη
Η τρέχουσα βιβλιογραφική ανασκόπησης επιδιώκει να αναδείξει τη χρησιμότητα της
διεπιστημονικής ομάδας στην ολιστική διαχείριση των περιστατικών ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης κατά τη σύγχρονη εποχή. Γίνεται φανερό, πως μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας
είναι εφικτή η επιλογής της βέλτιστης θεραπευτικής παρέμβασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο
ρόλο που κατέχει τόσο η οικογένεια όσο και το σχολείο στη σύσταση και την αποτελεσματικότητα
της διεπιστημονικής συνεργασίας. Όλα τα συμβαλλόμενα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και ενεργά
στο σχεδιασμό του εξατομικευμένου και κατάλληλα δομημένου προγράμματος παρέμβασης του
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παιδιού, στοχεύοντας στη σφαιρική και αποτελεσματική υποστήριξη του. Τέλος δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στη σπουδαιότητα της επαγγελματικής συνύπαρξης αλλά και παράλληλα αναφέροντας τις
δυσκολίες που ενυπάρχουν, τονίζεται η σπουδαιότητα της διεπιστημονικής θεώρησης για την
εξέλιξη του παιδιού.
Λέξεις κλειδιά: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, διεπιστημονική ομάδα, ολιστική παρέμβαση
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
H ειδική αγωγή νοηματοδοτείται ως ευρύτερη έννοια αναφορικά με το διεπιστημονικό πεδίο
δράσης της, ενώ η ειδική εκπαίδευση είναι συμπεριληπτική έννοια. Για περισσότερο από τρεις
δεκαετίες στην Ελλάδα γινόταν ταυτοποίηση της ειδικής αγωγής με την ειδική εκπαίδευση, επειδή
οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι η λύση θα επέλθει μέσω των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του σχολείου και των παραϊατρικών επαγγελμάτων δίπλα στο σχολείο (ΔροσινούΚορέα, 2017).
Σύμφωνα με το νόμο 3699/2008 ο όρος «ειδική αγωγή» αντικαθίσταται με τον όρο «ειδική
αγωγή και εκπαίδευση». Ως ειδική αγωγή και εκπαίδευση ορίζεται το σύνολο των παρεχόμενων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση
στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, στη βελτίωση και
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξη του στο
γενικό σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι δυνατό. Ένας ακόμη στόχος είναι η αντίστοιχη προς τις
δυνατότητες του ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική
δραστηριότητα. Τέλος, στοχεύει στην αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωσή του με το
κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική του εξέλιξη.
Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση απευθύνεται σε δύο κατηγορίες παιδιών που διαφέρουν σε
οργανικό ή κοινωνικό επίπεδο (Μαρκοπούλου, 2006). Όπως ορίζει ο νόμος 3699/2008, μαθητές με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χρήζουν ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, όταν για
ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης
εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων καθώς και ψυχικών ή
νευροψυχικών διαταραχών, οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη
διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Μια ακόμη κατηγορία ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης, αποτελούν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεξία, δυσγραφία,
δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία και δυσορθογραφία). Επιπλέον, οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές,
συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης,
γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας εντάσσονται στην
κατηγορία αυτή. Τέλος, τα χαρισματικά παιδιά, αποτελούν μια επιπλέον κατηγορία της ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε σε μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες
νοητικές ικανότητες και ταλέντα, ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τους
συνομηλίκους τους. Κρίνεται αξιοσημείωτο ότι στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση, που συνδέεται με
εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (Ν. 3699/2008 - ΦΕΚ Α' §§
199-1-37).
Οικογένεια και διεπιστημονική ομάδα
Η διεπιστημονική συνεργασία ως έννοια και πρακτική αγγίζει όλο το φάσμα της ειδικής
αγωγής, με την οικογένεια του παιδιού να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας αυτής.
(Strogilos, Lacey, Xanthacou, & Kaila, 2011). Μέσω της διασύνδεσης σχολείου – οικογένειας και
την κατάλληλη στήριξη και καθοδήγηση, οι γονείς, ανεξαρτήτως μορφωτικού ή κοινωνικό –
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οικονομικού επιπέδου, μπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, τόσο στη συνεργασία με το
σχολείο, όσο και στη συνολική στήριξη των παιδιών (Χατζηχρήστου, 2015).
Κατά τη διεπιστημονική συνεργασία καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η στάση που κρατούν
οι γονείς του παιδιού με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι γονείς καλούνται να
ανταποκριθούν σε απαιτήσεις που συχνά, ενδέχεται να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν απόλυτα, είτε
στο πρακτικό/διαδικαστικό κομμάτι, είτε στο συναισθηματικό. Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία
συναντάται ο ρόλος του συντονιστή υπηρεσιών (key worker), ο οποίος αναλαμβάνει το
συντονισμό, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και την επικοινωνία μεταξύ των ειδικών που
πλαισιώνουν και υποστηρίζουν το παιδί.
O συντονιστής υπηρεσιών είναι ένας επαγγελματίας που λειτουργεί ως το πρόσωπο αναφοράς
για κάθε οικογένεια, συνεργάζεται με όλους τους ειδικούς που τη βοηθούν και εξασφαλίζει το
συντονισμό στην παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν οι διαφορετικές υπηρεσίες και επαγγελματίες
σε αυτήν. Η προσφορά του συντονιστή υπηρεσιών στην οικογένεια περιλαμβάνει συναισθηματική
υποστήριξη, αλλά και παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες και την κατάσταση του
παιδιού, καθώς και συμβουλές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αναγκών, τόσο του
παιδιού όσο και της οικογένειας. Ερευνητικά δεδομένα έχουν φανερώσει ότι, όταν ο συντονιστής
υπηρεσιών λειτουργεί ως «σύνδεσμος» μεταξύ οικογένειας και ειδικών, ενώ παράλληλα
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου του, παρατηρείται μεγάλος βαθμός ικανοποίησης από
τους γονείς καθώς βιώνουν αισθήματα σιγουριάς και ασφάλειας (Sloper, Greco, Beecham, &
Webb, 2006).
Οι διεπιστημονικές συναντήσεις βοηθούν τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί τους, αφού αυτές, παρουσιάζονται και αναλύονται από τη
σκοπιά του κάθε ειδικού. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών καθώς και οι επαγγελματίες πιστεύουν
ότι η παρουσία των γονιών κατά το σχεδιασμό του κοινού εκπαιδευτικού πλάνου, έχει καταλυτικό
ρόλο στην μετέπειτα πρακτική εφαρμογή του (Stroggilos & Xanthacou, 2006). Το τρίγωνο
οικογένεια – επαγγελματίες – παιδί είναι λειτουργικό, όταν τα συμβαλλόμενα μέλη συνεργάζονται
αρμονικά για την εξέλιξη του παιδιού (Δράκος & Τσιναρέλης, 2011). Παράλληλα, η συμμετοχή
της οικογένειας μπορεί να γίνει με πολλαπλούς τρόπους, όπως με τη συνεισφορά στη διδασκαλία,
τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο καθώς και με εθελοντική συμμετοχή των γονιών σε
εκπαιδευτικά ζητήματα του σχολείου, στηρίζοντας συνεχώς το παιδί και αλληλεπιδρώντας με τους
εκπαιδευτικούς, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (Δελλασούδας, 2005).
Η συμβολή των γονέων κρίνεται ουσιαστική, τόσο σε επίπεδο πρώιμης παρέμβασης, όσο και
στην μετέπειτα εκπαιδευτική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Η συμμετοχή των γονέων στο σχεδιασμό αλλά και την εφαρμογή
στρατηγικών παρέμβασης, συμβάλλει στην καλύτερη γνώση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το
παιδί. Σύμφωνα με το νόμο 3699/2008, οι γονείς έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της
αξιολόγησης (Ν. 3699/2008 - ΦΕΚ Α' §§ 199-1-37). Επιπρόσθετα, η ενεργός συμμετοχή τους και η
αλληλεπίδραση τους με την ομάδα ειδικών που υποστηρίζει το παιδί, δίνει στους ίδιους τη
δυνατότητα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων καθώς και στο σχεδιασμό και προγραμματισμό
των ατομικών προγραμμάτων εκπαίδευσης (Συριοπούλου-Δελλή, 2015). Αυτό συμβαίνει, λόγω του
ευρύτερου ρόλου που κατέχουν, αφού αλληλεπιδρούν με το παιδί σε συνεχή βάση και έτσι,
μεταφέρουν στους ειδικούς μια σφαιρική εικόνα του (Τσιμπιδάκη, 2007).
Εστιάζοντας στο σύστημα της οικογένειας, οπότε και στον όρο της γονικής συμμετοχής,
οδηγούμαστε στη διασύνδεση μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Με τον όρο γονική συμμετοχή,
γίνεται κατανοητή η έννοια της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας και όχι η απλή τυπική
παρατήρηση από την πλευρά των γονιών (Δαβάζογλου & Κόκκινος, 2003). Οι γονείς συνεισφέρουν
αποτελεσματικά στην εκπαίδευση αλλά και την αξιολόγηση του παιδιού τους. Φαίνεται ιδιαίτερα
βοηθητικό, όταν η οικογένεια συνεργάζεται, εμπιστεύεται και στηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών,
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προσπαθώντας παράλληλα να συμμετέχει ενεργά στα δρώμενα του σχολείου. Παράλληλα, οι
εκπαιδευτικοί επικοινωνούν με τους γονείς, ώστε να τους ενημερώνουν για όσα συμβαίνουν στο
σχολείο και να τους υποδεικνύουν τρόπους στήριξης των παιδιών στο σπίτι (Δράκος & Τσιναρέλης,
2011). Αρκετές έρευνες έχουν στηρίξει τη θετική επίδραση των γονέων στην σχολική επίδοση,
στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και λεξιλογίου αλλά κα στη μείωση των προβλημάτων
συμπεριφοράς των παιδιών. Η συνεργασία σχολείου οικογένειας λειτουργεί ως προστατευτικός
μηχανισμός τόσο για τα τυπικά αναπτυσσόμενα όσο και για τα παιδιά που χρήζουν ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης (Χατζηχρήστου, 2015).
Σχολείο και διεπιστημονική ομάδα
Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η διεπιστημονική ομάδα στο στάδιο, τόσο της διάγνωσης,
όσο και στο σχεδιασμό αλλά και στη μετέπειτα πρακτική εφαρμογή του εξατομικευμένου
προγράμματος εκπαίδευσης του εκάστοτε μαθητή (Μαρκοπούλου, 2006). Η σύσταση
διεπιστημονικών ομάδων στο χώρο του σχολείου αποτελεί συγχρόνως αναγκαιότητα και
πρόκληση. Η ανάγκη για διεπιστημονική θεώρηση είναι έκδηλη στο χώρο της ειδικής αγωγής
καθώς συχνά εμφανίζονται δυσκολίες, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν μεμονωμένα, από έναν
ειδικό, αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από μια καταρτισμένη ομάδα. Ο
εκπαιδευτικός σχεδιάζει και υλοποιεί το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του παιδιού,
ενώ παράλληλα πλαισιώνεται από πολλές διαφορετικές ειδικότητες, οι όποιες εμπλέκονται και
υποβοηθούν το εκπαιδευτικό του έργο. Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη, καθώς και οι δύο κατέχουν
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο τόσο στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων του παιδιού, όσο και στο
σχεδιασμό της βέλτιστης θεραπευτικής παρέμβασης αλλά και στη μετέπειτα εφαρμογή της. Ο
εκπαιδευτικός αλληλεπιδρά καθημερινά με το μαθητή, παρατηρεί τη συμπεριφορά και την εξέλιξη
του και μεταφέρει ουσιαστικές πληροφορίες για την πορεία του παιδιού στη διεπιστημονική ομάδα
(Καϊσέρογλου, 2010).
Αντίστοιχα, η διεπιστημονική ομάδα με τη σειρά της, συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό,
επισημαίνοντας του παρατηρήσεις για την εξέλιξη του παιδιού. H συστηματική παρέμβαση σε
όλους τους τομείς υποστήριξης, επιβάλλει τη συνεργασία του εκπαιδευτικού της τάξης με τον
ειδικό παιδαγωγό αλλά και το φυσικοθεραπευτή, τον εργοθεραπευτή, το λογοθεραπευτή, τον
ψυχολόγο και το γιατρό που τυχόν παρακολουθούν το παιδί εκτός του σχολικού πλαισίου
(Καϊσέρογλου, 2010). Κρίνεται αξιοσημείωτο, ότι η σύσταση της ομάδας των ειδικών, καθώς και η
διάρκεια της υποστήριξης, διαφοροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού (Stroggilos
& Xanthacou, 2006).
Συνεργασία μεταξύ διεπιστημονικής ομάδας
Η διεπιστημονική συνεργασία για να είναι λειτουργική και αποδοτική προϋποθέτει να
υπάρχουν διακριτοί και σαφώς ορισμένοι ρόλοι μεταξύ των ειδικών που την αποτελούν. Η
επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας θα πρέπει να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική.
Κατά την αλληλεπίδραση τους υπάρχει ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών καθώς και αποδοχή και
κατανόηση της δουλειάς του άλλου. Βασική προϋπόθεση αυτής της συνεργασίας, αποτελεί επίσης,
ο από κοινού ορισμός των στόχων. Οι όροι που διέπουν αυτή τη σχέση καθώς και οι συνθήκες και
τα πλάνα εργασίας, γίνονται αποδεκτά από όλα τα μέλη. Τέλος, καθοριστικός παράγοντας της
συνεργατικής διαδικασίας αποτελεί η σφαιρική θεώρηση των αναγκών του παιδιού, το οποίο
βρίσκεται στο επίκεντρο και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία δομείται και λειτούργει η ομάδα
των ειδικών (Καϊσερογλου, 2010).

309

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Φοίτηση και διεπιστημονική ομάδα
Σύμφωνα με το νόμο 3699/2008 η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια, έτσι ώστε να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οι σχολικές τάξεις του γενικού σχολείου μπορούν να
υποστηρίξουν τα παιδιά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Όταν πρόκειται για μαθητές με ήπιες
μαθησιακές δυσκολίες δίνεται η δυνατότητα υποστήριξης από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος
συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης
(ΚΕΔΔΥ) ή με τους σχολικούς συμβούλους για να διαμορφώσουν το ειδικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του παιδιού. Επιπλέον, η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω
συνεκπαίδευσης, από τον εκπαιδευτικό του τμήματος της γενικής εκπαίδευσης και αυτόν της
παράλληλης στήριξης (εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης). Επιπρόσθετα, εντός των
σχολείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, λειτουργούν ειδικά οργανωμένα και
κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) υπ’ ευθύνη ειδικού παιδαγωγού, ο οποίος
διαμορφώνει αναλόγως, κατάλληλα εξειδικευμένο πρόγραμμα, κοινό για ομάδες μαθητών με
παρόμοιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ατομικό πρόγραμμα για μαθητές με σοβαρότερης
μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ν. 3699/2008 - ΦΕΚ Α' §§ 199-1-37).
Ειδική μνεία μπορεί να γίνει σε αυτό το σημείο, στους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της
γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ, όπου ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή, μπορούν να υποστηρίζονται με την παρουσία
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Σε αυτές τις ειδικότητες εντάσσεται ο σχολικός
νοσηλευτής, ο διερμηνέας ο οποίος υποστηρίζει μαθητές με ελλείμματα ακοής και ο ειδικός βοηθός
για μαθητές που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα (Καϊσέρογλου, 2010).
Βάσει του νόμου 3699/2008, σε περιπτώσεις που η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται δυσχερής στα γενικά σχολεία ή στα τμήματα ένταξης,
λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, τότε η εκπαίδευση των μαθητών αυτών παρέχεται
σε αυτοτελείς Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή σε σχολεία ή τμήματα που
λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων, σε νοσοκομεία, κέντρα
αποκατάστασης, ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των
Μονάδων Ψυχικής Υγείας, εφόσον σε αυτά διαβιούν άτομα σχολικής ηλικίας με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τέλος, σχετικά με μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά
βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, και των οποίων δεν επιτρέπεται η μετακίνηση και κατ’
επέκταση η φοίτηση στο χώρο του σχολείου, τότε πραγματοποιείται διδασκαλία στο σπίτι (Ν.
3699/2008 - ΦΕΚ Α' §§ 199-1-37).
Αναγκαιότητα διεπιστημονικής συνεργασίας
Η ανάγκη για διεπιστημονική συνεργασία αντικατοπτρίζεται στην ελληνική νομοθεσία, μέσω
της σύνθετης ομάδας ειδικών που απαρτίζουν τόσο τους αξιολογητικούς όσο και τους
εκπαιδευτικούς φορείς. Στην Ελλάδα, η διεπιστημονικότητα θεσμοθετήθηκε με τον Ν2817/2000
και ενισχύθηκε περαιτέρω με τον Ν3699/2008. Με την Απόφαση 27922/Γ6 (ΦΕΚ 449/τ.Β/3-42007) περιγράφονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και του ειδικού
εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν ανανεωθεί, γεγονός που δυσχεραίνει
την παροχή υπηρεσιών σε άλλες δομές ειδικής αγωγής ή σε ειδικότητες που δεν είχαν
συμπεριληφθεί (Τζιβινίκου, 2015). Η διεπιστημονική συνεργασία θεωρείται πολύ σημαντική για
την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαίτερα εκείνων των μαθητών
με τις πιο σοβαρές αναπηρίες (Strogilos et al., 2011).
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Καμία ειδικότητα από μόνη της δεν διαθέτει τις γνώσεις και τα μέσα για να εκπαιδεύσει τα
παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες. Η συνεργασία εκπαιδευτικών, θεραπευτών και κοινωνικών
επιστημόνων μπορεί να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα ως ομάδα, από ότι μπορεί να πετύχει το
κάθε μέλος της ομάδας από μόνο του. Η διεπιστημονική ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση του
ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος του μαθητή. Τα εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας
είναι πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά, όταν στηρίζονται σε διεπιστημονική θεώρηση και
είναι προϊόν συλλογικής εκτίμησης (Strogilos et al., 2011).
Μέσω της υποστήριξης του παιδιού από μια διεπιστημονική ομάδα, παρατηρούνται θετικά
αποτελέσματα στη συνολική εικόνα του και η πρόοδος διαφαίνεται σε όλους τους τομείς
υποστήριξης. Αποτελώντας απόρροια προθυμίας και πρωτοβουλίας και όχι μια στυγνή νομοθετική
υποχρέωση, τα αποτελέσματα της διεπιστημονικής συνεργασίας είναι ενθαρρυντικά (Strogilos et
al., 2011). Όταν οι ανάγκες των παιδιών αντιμετωπίζονται ολιστικά, τότε οι επαγγελματίες από
διαφορετικούς κλάδους δουλεύουν πάνω στους ίδιους στόχους, εξυπηρετώντας καλύτερα τις
ανάγκες του παιδιού. Με μια ευρεία έννοια, η συνεργασία συνεπάγεται κοινή αξιολόγηση, κοινό
προγραμματισμό και από κοινού υλοποίηση των στόχων (Καϊσέρογλου, 2010).
Αξιολόγηση και διεπιστημονική ομάδα
Η αξιολόγηση, για να είναι σφαιρική και έγκυρη, θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της
διεπιστημονικότητας. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χρήζουν αξιολόγησης από μια
ομάδα ειδικών που προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Η
διεπιστημονικότητα δεν αποτελεί μια συνολική αποτίμηση των επιμέρους αξιολογήσεων, αλλά μια
δυναμική αλληλεπίδραση των ευρημάτων των επιμέρους αξιολογήσεων, που πραγματοποιήθηκαν
από τον εκάστοτε ειδικό. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται σε ολιστικές προσεγγίσεις, αναλύσεις,
διερευνήσεις και εντέλει σε κατάλληλα σχεδιασμένα ειδικά θεραπευτικά προγράμματα (Choi &
Pak, 2006, 2007, 2008). Για να ικανοποιηθεί η αρχή της διεπιστημονικότητας στη διαδικασία
αξιολόγησης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως: (α) κοινωνικό και αναπτυξιακό
ιστορικό, (β) εκτίμηση του νοητικού δυναμικού (ευφυΐα), (γ) εκτίμηση προφορικού λόγου και (δ)
αξιολόγηση μαθησιακού επιπέδου (Τζιβινίκου, 2015).
Η παραπομπή των παιδιών από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σχετίζεται σε μεγάλο
βαθμό με τον τρόπο που οι ίδιοι αξιολογούν τη σοβαρότητα των δυσκολιών τους. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι το πλαίσιο στο οποίο κινείται και αναπτύσσεται το παιδί, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη
λειτουργικότητα του και έχει ως αποτέλεσμα γονείς και εκπαιδευτικοί να εστιάζουν σε διαφορετικά
χαρακτηριστικά και συμπεριφορές των παιδιών. Η συμπεριφορά του παιδιού διαφοροποιείται στο
πλαίσιο του σχολείο από αυτό του σπιτιού και έτσι δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί παραπέμπουν στις
διαγνωστικές υπηρεσίες για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Οι εκπαιδευτικοί παραπέμπουν κατά
κύριο λόγο για ζητήματα διάσπασης προσοχής-υπερκινητικότητας, μαθησιακές δυσκολίες και
διαταραχές διαγωγής, ενώ οι γονείς επικεντρώνονται σε συναισθηματικής φύσεως προβλήματα
(Μπίμπου-Νάκου & Στογιαννίδου, 2006).
Αφού πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση, σειρά έχει ο σχεδιασμός ενός
ομαδικού πλάνου θεραπείας. Αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική και σύνθετη διαδικασία για την
ομάδα ειδικών, καθώς εντοπίζονται από κοινού οι δυσκολίες των παιδιών, αλλά και της
επικοινωνίας μεταξύ των ειδικών, ενώ παράλληλα, αξιολογείται η συνεργασία και η
αποτελεσματικότητα του έργου της ομάδας. Αυτή η διαδικασία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη
και για την οικογένεια του παιδιού, η οποία συμμετέχοντας στη συνάντηση αυτή, αναλαμβάνει
ενεργό ρόλο, τόσο στο σχεδιασμό του προγράμματος, όσο και στην εκτέλεση των επιμέρους
δραστηριοτήτων του στο σπίτι. Παρόλα αυτά, υπάρχει και η μερίδα των οικογενειών που διατηρούν
μια παθητική στάση κατά τη διάρκεια τόσο της στοχοθεσίας όσο και της μετέπειτα εφαρμογής των
κοινά αποδεκτών στόχων. Τέλος, κατά το σχεδιασμό του ομαδικού πλάνου θεραπείας τίθενται οι
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μακροπρόθεσμοι και οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη μεταξύ τους
συνοχή αλλά και στο να γίνουν πλήρως κατανοητοί από όλη την ομάδα των θεραπευτών.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιου είδους συναντήσεις, θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται δύο
φορές το χρόνο όπου θα περιγράφεται η πρόοδος του παιδιού, θα τίθενται νέοι στόχοι ή θα
αναπροσαρμόζονται οι προηγούμενοι (Stroggilos & Xanthacou, 2006).
Δυσκολίες συνεργασίας μεταξύ των ειδικών
Ο όρος διεπιστημονική ομάδα περιγράφει τη συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
ειδικών. Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι πρόκειται για μια σχέση που θα ενυπάρχουν δυσκολίες
καθώς καλούνται να συνεργαστούν ειδικοί από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Αρχικά,
λόγω περιορισμένου χρόνου αλλά και φόρτου εργασίας ενδέχεται να μην είναι εύκολος ο ορισμός
συναντήσεων. Ένας άλλος λόγος που μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στη μεταξύ τους επικοινωνία
είναι οι διαφορετικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που κατέχουν από τη διαφορετική βασική
εκπαίδευση που έχουν δεχτεί. Επιπρόσθετα, οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν διαφορετική
ορολογία, ανάλογα τον επιστημονικό κλάδο που υπηρετούν και παράλληλα καλλιεργούν
διαφορετικό τρόπο σκέψης, παρά τα κοινά χρησιμοποιούμενα διαγνωστικά εγχειρίδια (DSM, ICD),
οπότε και ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας εμποδίων στη μεταξύ τους επικοινωνία. Επιλογικά,
στους λόγους αυτούς οφείλουμε να προσθέσουμε και τις απόρρητες πληροφορίες που δεν
επιτρέπεται στους ειδικούς να μοιραστούν ακόμη και με τους συνεργούς τους στη θεραπευτική
διαδικασία (Στρογγυλός & Ξανθάκου, 2007).
Συμπεράσματα
Η ανάγκη για διεπιστημονική συνεργασία είναι φανερή στο χώρο της ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης καθώς συχνά εμφανίζονται δυσκολίες, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν
μεμονωμένα, από έναν ειδικό, αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από μια
καταρτισμένη ομάδα ειδικών.
Αναπόσπαστο κομμάτι της διεπιστημονικής ομάδας αποτελεί η οικογένεια. Κατέχοντας
ενεργό ρόλο στις διεπιστημονικές συναντήσεις και αλληλεπιδρώντας με την ομάδα των ειδικών, ως
σύνολο, κατανοούν εις βάθος τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί τους και αναγνωρίζουν τη
σπουδαιότητα της στοχευμένης παρέμβασης. Ταυτόχρονα, συνεισφέρουν στο έργο της ομάδας,
καθώς μοιράζονται μαζί τους πληροφορίες αναφορικά με σκέψεις, συναισθήματα αλλά και
συμπεριφορές του παιδιού, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη μεταφορά της
παρέμβασης και στο χώρο του σπιτιού.
Η ολιστική υποστήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για να είναι
αποτελεσματική προϋποθέτει και τη συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας με το σχολείο. Η
συνεργασία αυτή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στο στάδιο της διάγνωσης, όσο και στο
σχεδιασμό αλλά και στην πρακτική εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης.
Ουσιαστικός κρίνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού της τάξης καθώς, υποστηρίζει το έργο της ομάδας
μέσω παρατηρήσεων και υποδείξεων που τους μεταφέρει, ενώ ταυτόχρονα η ομάδα ειδικών
διευκολύνει το έργο του, μέσω της εξατομικευμένης παρέμβασης που παρέχει ο κάθε ειδικός στο
παιδί.
Επιλογικά, γίνεται φανερό πως καμία ειδικότητα από μόνη της δε διαθέτει τις γνώσεις και τα
μέσα για να εκπαιδεύσει τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες. Η συνεργασία των ειδικών που
πλαισιώνουν το παιδί μπορεί να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα παρότι ενυπάρχουν δυσκολίες, τις
οποίες καλούνται να ξεπεράσουν, έχοντας ως στόχο την πρόοδο του παιδιού, το οποίο βρίσκεται
στο επίκεντρο. Οικογένεια, σχολείο και ειδικοί, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του παιδιού και στη
συνέχεια ορίζοντας από κοινού στόχους αλλά και εκπαιδευτικό πλάνο, συνεργάζονται ομαλά με
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στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού. Τέλος η εξατομικευμένη θεραπεία σε
συνδυασμό με την προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο αλλά και την ενεργή συμμετοχή
της οικογένειας, στοχεύει στη σφαιρική και αποτελεσματικότερη πλαισίωση του παιδιού για τη
βελτίωση της λειτουργικότητάς του.
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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα αφορά τη μεθόδευση της διδασκαλίας του τραυματικού ιστορικού
θέματος του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο
προβληματισμός για την προσέγγιση του εν λόγω ζητήματος ενισχύθηκε από τις σύγχρονες τάσεις
στη Διδακτική Μεθοδολογία που αφορούν τις σημερινές χρήσεις και καταχρήσεις του, τη «δημόσια
ιστορία» (Public History) του. Στο παρόν άρθρο προτείνονται στρατηγικές διδασκαλίας και
σχεδιάζεται ένα διδακτικό σενάριο για την προσέγγιση του «συγκρουσιακού» αυτού θέματος ως
μία προσπάθεια μελέτης της τοπικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Τέλος, παρουσιάζονται απόψεις
εκπαιδευτικών ως προς τη διδασκαλία τέτοιων ζητημάτων στο μάθημα της Ιστορίας, δεδομένου ότι
καμία διδακτική προσέγγιση δεν είναι δυνατό να ευδοκιμήσει χωρίς τη χαρτογράφηση των
αντιλήψεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών.
Λέξεις κλειδιά: διδασκαλία Ολοκαυτώματος, «συγκρουσιακά θέματα».
1. Εισαγωγή
Η προσέγγιση συγκρουσιακών θεμάτων στο μάθημα της Ιστορίας αποτελεί, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Κόκκινος και Γατσωτής: «ένα κατεξοχήν αμφίρροπο στοίχημα, ένα
πραγματικό ιστοριογραφικό και παιδαγωγικό διακύβευμα» (Κόκκινος & Γατσωτής, 2010: 29). Αυτό
αποδεικνύεται από τις σύγχρονες και έντονες αντιπαραθέσεις στη δημόσια σφαίρα σχετικά με το
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επίμαχο, τραυματικό και απωθημένο παρελθόν, το οποίο προκαλεί ανασφάλεια στις σημερινές
κοινωνίες και αυτό φαίνεται από την «έκρηξη της μνήμης» -η οποία παίρνει τη μορφή
εκκοσμικευμένης θρησκείας (religion civile)-, όπως και από την άνθηση της «δημόσιας ιστορίας».
Γεγονός ιδιαίτερης σημασίας είναι και ένταξη της Ελλάδας ως πλήρους μέλους του Διεθνούς
Οργανισμού Μνήμης του Ολοκαυτώματος (IHRA) από το 2009, που έχει ως στόχο την
καταπολέμηση του αντισημιτισμού, της άρνησης της ύπαρξης του Ολοκαυτώματος, της ξενοφοβίας
και του ρατσισμού (Kokkinos & Sakka, 2016). Μεταπτυχιακή έρευνα του Α.Π.Θ., που διεξήχθη τα
έτη 2010-2012, με αντικείμενο εξέτασης τις αναπαραστάσεις του Ολοκαυτώματος στο διαδίκτυο
από Έλληνες χρήστες, ανέδειξε τις διάχυτες αντισημιτικές προκαταλήψεις και τις ισχυρές τάσεις
απώθησης του τραυματικού ιστορικού παρελθόντος από πλευράς της ελληνικής κοινής γνώμης
(Ελευθερίου, 2012). Η ιστορική άγνοια για το Ολοκαύτωμα και η αδιαφορία για την τοπική
εβραϊκή ιστορία εξακολουθεί να μαστίζει μία σημαντική μερίδα του ελληνικού πληθυσμού, όπως
αποδείχτηκε από τα πορίσματα και άλλων ερευνών. Εμπειρική μελέτη που διεξήχθη σε φοιτητές
της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. παρουσίασε την καταλυτική άγνοια σχετικά με την ιστορία
των Ελλήνων Εβραίων και του Ολοκαυτώματος (Μαυροσκούφης, 2007). Άλλες δειγματοληπτικές
έρευνες σε μαθητικό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνουν και αυτές την αδράνεια και την
έλλειψη περιέργειας για την τοπική εβραϊκή ιστορία και το Ολοκαύτωμα (Κυρίτσης &
Μαυροσκούφης, 2009; Κυρίτσης & Φούκας, 2010). Ενώ, σε πανελλαδική έρευνα της κοινής
γνώμης το 2015 μόνο το 55% των ερωτηθέντων τοποθετήθηκε υπέρ της διδασκαλίας του
Ολοκαυτώματος, αποδεικνύοντας πως το Ολοκαύτωμα «δεν αποτελεί μέρος της εθνικής αφήγησης».
Το 34% των συμμετεχόντων διαφωνεί, μάλιστα, με τη διδασκαλία του στην ελληνική εκπαίδευση
(Αντωνίου κ.ά, 2017). Οι σχετικές έρευνες αποδεικνύουν πως το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων
Εβραίων δεν έχει ενταχθεί ακόμη και σήμερα στη σύγχρονη συλλογική ιστορική μνήμη. Η
αντίσταση της ενσωμάτωσης της ιστορίας του Ολοκαυτώματος και των Ελλήνων Εβραίων στο
εθνικό αφήγημα δεν κάμπτεται από την ιστορική μάθηση στην Ελλάδα λόγω των μονολιθικών και
εθνοκεντρικών χαρακτηριστικών της «μεγάλης αφήγησης της Ιστορίας», που υπηρετεί την
κυρίαρχη ιδεολογία σχετικά με την εθνική ταυτότητα (Μαυροσκούφης, 2010). Τα προϊόντα της
δημόσιας ιστορίας -ή διαφορετικά οι «μικροθεωρίες» που δημιουργούνται από τα Μ.Μ.Ε.αποτελούν βασικές πηγές γνώσεων, που καθορίζουν τις αντιλήψεις των μαθητών για την ιστορία
μέσα και έξω από το σχολείο, αλλά και τη σημασία που αποδίδουν στο ιστορικό παρελθόν και στις
δημόσιες αναπαραστάσεις του.
2. Κυρίως μέρος
2.1 Θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο
Οι εξελίξεις στις επιστήμες αναφοράς της Διδακτικής της Ιστορίας έχουν αλλάξει το τοπίο
ως προς το μάθημα της Ιστορίας, και έχουν αναδείξει τη σημαντικότητα της μελέτης
συγκρουσιακών ιστορικών γεγονότων.
Αλλά πώς ορίζεται το «συγκρουσιακό θέμα»; «Συγκρουσιακό θέμα» είναι το θέμα αυτό για
το οποίο ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων επιχειρηματολογεί σχετικά μ’ αυτό, χωρίς να
καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα» (Oulton et al., 2004: 411), αλλά και το θέμα, το οποίο έχει
πολιτικές, κοινωνικές ή προσωπικές συνέπειες και προκαλεί συναισθήματα ή ερωτήματα σχετικά
με αξίες ή πεποιθήσεις» (Οxfam, 2006). Θέματα αυτού του είδους συνήθως διαιρούν την κοινωνία
και λόγω αυτών σημαντικές ομάδες ατόμων προβάλλουν αντικρουόμενες εξηγήσεις και λύσεις
(Crick, 1998: 56 & Harwood & Hahn, 1990). Αφορούν ζητήματα της καθημερινότητας και
μπορούν να έχουν ηθικό, οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, ιστορικό, θρησκευτικό πλαίσιο (Crick,
1998). Όσον αφορά τη σχολική πράξη ένα θέμα μπορεί να είναι συγκρουσιακό, όταν είναι επίμαχο
για την κοινωνία, δηλαδή έχει απασχολήσει τα Μ.Μ.Ε. και να έχει προκαλέσει συζητήσεις,
διενέξεις ή και συγκρούσεις στον δημόσιο χώρο, επίμαχο ως προς τις επιστήμες-γνωστικά πεδία
αναφοράς, επίμαχο σε ό,τι αφορά τις σχολικές γνώσεις, δηλαδή οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να
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μη νιώθουν έτοιμοι να το προσεγγίσουν (όπως στο Λεμονίδου, 2010: 203-204). Η σχετική
βιβλιογραφία που αναπτύχθηκε έχει αναδείξει τα πολλαπλά οφέλη που αποκτούν οι μαθητές από τη
μελέτη τέτοιων θεμάτων (Berg et al., 2003, Burron, 2006, Harwood & Hahn, 1990, Hess, 2008,
Limon, 2002 and Low-Beer, 2000).
Οι παράγοντες βάσει των οποίων ένα ιστορικό θέμα χαρακτηρίζεται ως «συγκρουσιακό»
αφορούν την εθνική καταγωγή των μαθητών της τάξης, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των
μαθητών, την πιθανότητα να συνδέονται προσωπικά οι εμπειρίες του εκπαιδευτικού με αυτές των
μαθητών/τριών, αλλά και τις πολιτικές πεποιθήσεις των γονέων των μαθητών (Woolley & Wragg,
2007).
Σε έρευνα σε φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. και του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προέκυψε ως
συμπέρασμα η εκτίμησή τους για τη δυσκολία έως αδυναμία να ενταχθούν αυτά τα ιστορικά
θέματα στο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της Ιστορίας, αλλά και το γεγονός ότι ήταν
απολύτως θετικοί στο να συμπεριληφθούν συγκρουσιακά θέματα στο μάθημα της Ιστορίας
(Μαυροσκούφης, Κόκκινος & Κυρίτσης, 2015).
Το 2016 πραγματοποιήθηκε διδακτορική έρευνα, προκειμένου να μελετηθούν οι απόψεις
φιλολόγων σχετικά με τη διδασκαλία συγκρουσιακών θεμάτων στο μάθημα της Ιστορίας. Το
δείγμα της ήταν 400 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι δίδασκαν ή είχαν
διδάξει το μάθημα της Ιστορίας σε σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας (Κογκούλη, 2016). Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία θεωρούν ότι η
διδασκαλία συγκρουσιακών θεμάτων είναι σκόπιμη και χρήσιμη και συμφωνούν να
περιλαμβάνεται στα Προγράμματα Σπουδών της Ιστορίας. Παράλληλα, στην πλειονότητά τους
πιστεύουν στα πολλαπλά οφέλη που θα είχαν οι μαθητές από τη διδασκαλία συγκρουσιακών
θεμάτων, με βασικά: την κατανόηση της πολυπρισματικότητας της Ιστορίας και την καλλιέργεια
της κριτικής σκέψης. Ακόμα οι περισσότεροι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν ιστορικά θέματα τα οποία
είτε δεν μπορούν να διδαχθούν είτε παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στη διδασκαλία τους, ενώ οι
δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους κάποιοι εκπαιδευτικοί είναι εντελώς αρνητικοί με τη
διδασκαλία συγκρουσιακών θεμάτων είναι είτε επειδή φοβούνται ότι τέτοια θέματα θα
προκαλέσουν τη δυσανασχέτηση των γονιών και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, είτε
επειδή εκτιμούν ότι οι μαθητές δεν είναι αρκετά ώριμοι για να διαχειριστούν τέτοια θέματα
(Κογκούλη, 2016).
2.2. Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων ως «συγκρουσιακού θέματος»
Γιατί, λοιπόν, να διδάσκουμε το Ολοκαύτωμα; Η γενοκτονία των Εβραίων από τη ναζιστική
Γερμανία και τους συνεργάτες της υπήρξε μέχρι σήμερα η πιο ακραία μορφή της γενοκτονίας. Δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι τον όρο διετύπωσε πρώτος ο Πολωνός δικηγόρος Raphael Lemkin, το
1944, λίγο πριν από τη Δίκη της Νυρεμβέργης, κατά των πρωταιτίων της εξολόθρευσης των
Εβραίων από του ναζισμού. H «μοναδικότητα» της Shoah, γεγονός που σημάδεψε την ευρωπαϊκή
ιστορία του 20ού αιώνα, δεν έγκειται στον αριθμό των έξι εκατομμυρίων θυμάτων του, αλλά ούτε
και στα απάνθρωπα βασανιστήρια που βίωσαν οι Εβραίοι (Κόκκινος, 2007). Για πρώτη φορά στην
ιστορία μία ομάδα ανθρώπων, οι Εβραίοι, προοριζόταν να εκτελεστεί μόνο και μόνο λόγω του
θρησκεύματος. Οι λόγοι της γενοκτονίας δεν σχετίζονταν με οικονομικούς, πολιτικούς ή
κοινωνικούς παράγοντες, αλλά ήταν καθαρά ιδεολογικοί. Αποτελεί, επομένως, ένα από τα
σημαντικότερα πεδία για τη διερεύνηση βασικών ηθικών ζητημάτων.
Το Ολοκαύτωμα επιλέχτηκε και για να αναδειχθεί η σχέση της Ιστορίας με τις διαδικασίες
και τους μηχανισμούς συγκρότησης της ιστορικής κουλτούρας και συνείδησης και της
οικοδόμησης κριτικού νου, γνωρίσματα του σκεπτόμενου και δημοκρατικού πολίτη. Η προσέγγισή
του υπακούει σε μία παιδαγωγική λογική που βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τους πρωτεύοντες
γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας της Ιστορίας, οι οποίοι αφορούν την πολιτική κοινωνικοποίηση,
την ενδυνάμωση της δημοκρατικής συνείδησης, την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
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καθώς και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης (Μαυροσκούφης: 2010). Παράλληλα, η μελέτη της
τοπικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να παραλείψει την εξέταση της εβραϊκής ιστορίας,
καθώς η πόλη συνιστούσε μία από τις σημαντικότερες εβραιουπόλεις με ιστορία 2000 ετών, ένα
κέντρο του Ιουδαϊσμού των Βαλκανίων που αποκαλούνταν «Μητέρα του Ισραήλ » (με το
μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού να είναι εβραϊκό στις αρχές του 20ου αιώνα). Στον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο εξοντώθηκε το 95% του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης και η πόλη
έχασε μαζί με τους κατοίκους της ένα σημαντικό κομμάτι του πολυπολιτισμικού της χαρακτήρα.
Το Ολοκαύτωμα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιστορίας ως ένα σύνολο.
Είναι απαραίτητη η μελέτη του αντισημιτισμού, της ζωής των Εβραίων στην Ευρώπη πριν το
Ολοκαύτωμα και μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της ανόδου των Ναζί στην
εξουσία. Ταυτόχρονα, θα ήταν γόνιμο εάν κατά τη διδασκαλία των ιστορικών θεμάτων, τα οποία
συνδέονται με τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος, εξετάζαμε, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω
ομάδες: θύματα, δράστες, συνεργάτες, αμέτοχοι παρατηρητές και σωτήρες, αλλά και την μοίρα των
υπόλοιπων θυμάτων του ναζισμού (Ρομά, ομοφυλόφιλους, Μάρτυρες του Ιεχωβά, κομμουνιστές,
Ρώσους, Πολωνούς). Οι μαθητές πρέπει να διδαχτούν τις διαφορές στην πολιτική των ναζί μεταξύ
των Εβραίων και των άλλων κοινωνικών ομάδων. Αυτή η εξέταση μπορεί να παρέχει το πλαίσιο
για τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος. Πρωταρχικά, όμως, είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητή η
διαφορά ανάμεσα στην εθνική και θρησκευτική ταυτότητα ενός Εβραίου. Ενώ, όσον αφορά στις
διδακτικές αρχές, δεν πρέπει να παραλειφθεί η σημασία της μεταχείρισης των Γερμανών όχι ως μία
μονολιθική οντότητα, γιατί κάτι τέτοιο θα καθιστούσε αδύνατη την κατανόηση από τη μεριά των
μαθητών ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του όρου Γερμανοί και του όρου ναζιστές. Είναι αναγκαία η
συσχέτιση του Ολοκαυτώματος με άλλες γενοκτονίες ή «εθνικές εκκαθαρίσεις» -Ρουάντα,
Νταρφούρ, Σρεμπρένιτσα. Ο εκπαιδευτικός καλείται να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ του
Ολοκαυτώματος και των άλλων γενοκτονιών. Οι συγκρίσεις πραγματοποιούνται με προσοχή στα
σημεία όπου υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ενώ οι ομοιότητες εξετάζονται αναλυτικά με τη βασική
προϋπόθεση ο εκπαιδευτικός να μην συγκρίνει τα όσα υπέφερε μία ομάδα με τα όσα υπέστη κάποια
άλλη, για να γίνουν κατανοητά τα παγκοσμίας εμβέλειας διδάγματα της εποχής του ναζισμού. Η
ιστορία αυτών των ομάδων-θυμάτων ενσωματώνεται στη διήγηση για τις διώξεις του Εβραϊκού
λαού, π.χ. διερευνώνται οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της γενοκτονίας των Εβραίων και
αυτής των τσιγγάνων (Ρομά και Σίντι)· εξετάζεται η σχέση μεταξύ του προσωπικού και των
μεθόδων του προγράμματος της ευθανασίας και των στρατοπέδων εξόντωσης της Ανατολικής
Ευρώπης.
Μια τέτοια προσέγγιση όχι μόνο αναγνωρίζει την ύπαρξη διώξεων και «άλλων θυμάτων»
αλλά συμβάλλει στην κατανόηση της ιδιαιτερότητας της Εβραϊκής εμπειρίας και στην τοποθέτηση
του Ολοκαυτώματος μέσα στο ευρύτερο ιστορικό του πλαίσιο. Είναι εξίσου αδύνατο να
ερμηνεύσουμε το Ολοκαύτωμα έξω από το πλαίσιο του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου, όσο και να το
μελετήσουμε απομονωμένο από τη συνάρτησή του με τις διώξεις άλλων ομάδων. Παράλληλα,
πρέπει να τονιστεί ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η ερμηνεία της συμπεριφοράς των δραστών ως
«απάνθρωπων τεράτων», αλλά αντίθετα να δοθεί η ανθρώπινη υπόσταση και στους θύτες, οι οποίοι
ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι που έδρασαν έτσι σε εξαιρετικές συνθήκες. Βασικός στόχος είναι να
γίνει κατανοητό ότι οι Γερμανοί ήταν άνθρωποι που έκαναν μία ανθρώπινη επιλογή και ότι η
δολοφονία όλων των θυμάτων του ναζισμού οφείλεται σε ανθρωπογενείς παράγοντες. Τα κίνητρα
των δραστών πρέπει να μελετηθούν σε βάθος και οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν αυθεντικές
πηγές, μελέτες μεμονωμένων περιπτώσεων και ατομικές βιογραφίες για να εκτιμήσουν τη σχετική
βαρύτητα παραγόντων, όπως η ιδεολογία, ο αντισημιτισμός, η φιλοδοξία, οι κοινωνικές πιέσεις, ο
οικονομικός οπορτουνισμός, η εγκληματική ψυχοπαθολογία και άλλων, για να ερμηνεύσουν γιατί
οι άνθρωποι ενήργησαν έτσι.
Ένα εξίσου σημαντικό σημείο που πρέπει να προσεχθεί αποτελεί η επισήμανση της διάκρισης
μεταξύ των δραστών του χτες και αυτών του σήμερα. Οι σημερινοί Γερμανοί, δηλαδή, δεν πρέπει
να αντιμετωπίζονται ως ένα ναζιστικό έθνος που έχει προδιάθεση για την πραγματοποίηση
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γενοκτονιών. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ Γερμανίας του παρελθόντος και Γερμανίας του
παρόντος -η διάκριση από το ναζιστικό παρελθόν- αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή
της διδασκαλίας. Συμπερασματικά, ο σκοπός της ανάπτυξης του σχεδίου διδασκαλίας είναι να
αντιληφθούν οι μαθητές γενικότερα την σημασία των εγκλημάτων πολέμου κατά της
ανθρωπότητας και ειδικότερα, την ιστορική σημασία και ιδιαιτερότητα του Ολοκαυτώματος σε
συνάρτηση με την ολιστική προσέγγιση του ναζιστικού φαινομένου ως πολιτικού κινήματος με
ιδεολογική και κοινωνική συνοχή. Για να αντλήσουμε ηθικά διδάγματα είναι απαραίτητο να
αναζητήσουμε τα διαχρονικά χαρακτηριστικά του εν λόγω ιστορικού γεγονότος.
Η διδασκαλία του Ολοκαυτώματος μπορεί να ενταχθεί ως ενότητα στο πλαίσιο των
επετειακών μαθημάτων-εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Διαφορετικά, με
αφορμή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα την 27η Ιανουαρίου, τη Διεθνή
Ημέρα κατά του Φασισμού και του Αντισημιτισμού στις 9 Νοεμβρίου ή την Πορεία Μνήμης «Ποτέ
Ξανά» στη Θεσσαλονίκη στις 15 Μαρτίου δίνεται η ευκαιρία της προσέγγισης του τραυματικού
αυτού ιστορικού γεγονότος. Η προτεραιότητα στη διδασκαλία θα πρέπει να δοθεί στο «καθήκον
Ιστορίας», «γνώσης» ή αλλιώς «κατανόησης» έναντι του «καθήκοντος μνήμης» του
Ολοκαυτώματος, ειδάλλως οι μαθητές θα αποδώσουν δικαιοσύνη στους Εβραίους ως ηθική
υποχρέωση με την επίκληση της μνήμης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Paul Ricoeur (Ricoeur,
2004: 68-92). Αυτό συνεπάγεται πως οι μαθητές θα οδηγηθούν σε μία «θυματοκεντρική
ανάγνωση» του ιστορικού παρελθόντος (Κόκκινος, 2010: 35) και έτσι, δεν θα επιτευχθεί η ιστορική
κατανόηση και ερμηνεία, η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, η γνωριμία με τις αποκλίνουσες
ιδεολογικές τοποθετήσεις και τις βιωματικές εμπειρίες διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και η
κοινωνική συνείδηση (Παληκίδης, 2013).
Η ενότητα στην οποία θα κληθούν να εργαστούν οι μαθητές θα έχει τον τίτλο «Ερμηνείες του
ναζιστικού φαινομένου και του αντισημιτισμού στη Θεσσαλονίκη». Σκοπός του project είναι η
κατανόηση της έννοιας του γερμανικού ολοκληρωτισμού, των μορφών του, των χαρακτηριστικών
γνωρισμάτων του και κυρίως της ναζιστικής προπαγάνδας που οδήγησε στα πρώτα αντισημιτικά
μέτρα. Η μελέτη θα ξεκινήσει με τη χρήση πρωτογενών πηγών -κυρίως αφίσες, φωτογραφίες και
άρθρα εποχής- για τη μελέτη της ιδεολογίας του ναζιστικού κόμματος, τις προπαγανδιστικές
τεχνικές και τα αντισημιτικά μέτρα. Η ναζιστική ιδεολογία θα προσεγγιστεί ως ένα
κοινωνικοοικονομικό και πολιτικοϊδεολογικό μόρφωμα και όχι ως γερμανική ιδιαιτερότητα, για να
γίνει στη συνέχεια και η σύνδεση με σημερινά κρούσματα νεοναζισμού. Οι μαθητές με τη
συζήτηση για την ευθύνη κάθε ατόμου σε μία ολοκληρωτική κοινωνία και για το ρόλο που έχει η
ιδεολογία θα κατανοήσουν το πόσο επίκαιρα είναι σήμερα αυτά τα ζητήματα. Η διδασκαλία μπορεί
να ξεκινήσει με μία ιδεοθύελλα με τις έννοιες: εβραίος, ναζισμός, εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα, Άρια
Φυλή, Σούτσσταφελ (SS), αντισημιτισμός, Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, νόμοι της
Νυρεμβέργης, πογκρόμ, Νύχτα των Κρυστάλλων, διάσκεψη της Βάνζεε, «Τελική Λύση», γκέτο,
στρατόπεδα συγκέντρωσης, στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, στρατόπεδα εξόντωσης.
Για την εξέταση του αντισημιτισμού της ναζιστικής περιόδου στην Ελλάδα οι μαθητές θα
ερμηνεύσουν τις αντίθετες στάσεις του δικομματικού πολιτικού σκηνικού σχετικά με το ζήτημα της
εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές θα κληθούν να εντοπίσουν στα κίνητρα των
Φιλελευθέρων, πρώτον την τακτική της εθνικής αφομοίωσης και ομογενοποίησης πίσω από το
όραμα για τη Νέα Ελλάδα μετά τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου και δεύτερον, την προσέγγιση των
προσφυγικών πληθυσμών της Θεσσαλονίκης με τον συνεπακόλουθο ανταγωνισμό προς τις άλλες
εθνικές μειονότητες. Επιπλέον, μέσω εύστοχων ερωτημάτων προβληματίζονται σχετικά με τη
φιλοσημιτική πολιτική των φιλοβασιλικών λόγω της προνομιακής τους σχέσης με τους πρόσφυγες.
Επόμενο στάδιο της διεξοδικής μελέτης αποτελεί το πογκρόμ του Κάμπελ στις 29 Ιουνίου το
1931 -πριν ανέβει στην εξουσία ο Χίτλερ το 1933-, το οποίο οργανώθηκε από την εθνικιστική και
φασιστική οργάνωση «Εθνική Ένωσις Ελλάς» (ΕΕΕ). Η καθοριστική αρχή για την ανάπτυξη της
ΕΕΕ έγινε τον Ιούνιο του 1931, με αφορμή την αποκάλυψη της συμμετοχής αντιπροσώπου της
εβραϊκής οργάνωσης «Μακαμπή» σε συνέδριο της Μακεδονικής Επιτροπής στη Σόφια τον
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Αύγουστο του 1930, όπου υιοθετήθηκε η ιδέα της αυτονόμησης της Μακεδονίας, η Εθνική
Παμφοιτητική Ενωση (ΕΠΕ) της Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργούσε ως αντίβαρο στην
εξαπλούμενη δράση των κομμουνιστών στα Πανεπιστήμια, κυκλοφόρησε φυλλάδια με τα οποία
καλούσε τους Θεσσαλονικείς να μποϋκοτάρουν τους Εβραίους της πόλης παρουσιάζοντάς τους ως
ξένα στοιχεία με κερδοσκοπικά ενδιαφέροντα και αντεθνική δράση, αφού συνεργάζονταν με τους
κομμουνιστές και με Βούλγαρους κομιτατζήδες.
Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα γεγονότα του «Μαύρου Σαββάτου», όπου στις 11
Ιουλίου το 1942 οι Γερμανοί συγκέντρωσαν στην Πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη εννιά
χιλιάδες άρρενες Εβραίους και τους επέβαλαν σε δημόσιο εξευτελισμό. Η καταστροφή του
εβραϊκού νεκροταφείου στα τέλη του 1942 με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης αξίζει
ιδιαίτερης μνείας, καθώς μαζί με το νεκροταφείο εξαφανίστηκαν τα ίχνη της ύπαρξης της εβραϊκής
κοινότητας της Θεσσαλονίκης και καταστράφηκε ένας ιστορικός χώρος μνήμης. Είναι σημαντικό
στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι η εξέταση των αντιεβραϊκών μέτρων εκτός από τα θύματα και
τους Γερμανούς δράστες, θα περιλαμβάνει και τη συμπεριφορά του τοπικού πληθυσμού.
Έπειτα, θα παρουσιαστούν χάρτες με τα 52 κειλότ της Θεσσαλονίκης -μικρές οικιστικές
κοινότητες Εβραίων πέριξ του οικήματος της συναγωγής- και στη συνέχεια, σε αντιδιαστολή με
τους παραπάνω χάρτες, χάρτες με τα πέντε γκέτο του Βαρόνου Χιρς, του Ρεζί-Βαρδάρ, της Αγίας
Παρασκευής, της Καλαμαριάς, της Αγγελάκη και του Στρατώνα. Ουσιαστικά, θα γίνει σύνδεση
των ζητημάτων της εφαρμογής των μέτρων της Νυρεμβέργης στην Ελλάδα και του πρώτου συρμού
για τα στρατόπεδα Άουσβιτς-Μπιρκενάου στις 15 Μαρτίου το 1943.
Εκτός από την κριτική προσέγγιση των πρωτογενών πηγών προτείνεται για τη διδασκαλία η
προβολή του δοκιμιακού ντοκιμαντέρ «Εκτός Ιστορίας. By Standing and Standing-by», το οποίο
εξιστορεί την καταστροφή της Εβραϊκής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης και του ντοκιμαντέρ
«Φιλιά εις τα παιδιά», που προσεγγίζει τις ιστορίες πέντε κρυμμένων Ελλήνων Εβραιόπουλων, τα
οποία διασώθηκαν, και αποτελεί την «εξαίρεση» στην τύχη των Θεσσαλονικέων Εβραίων, δίνοντας
έμφαση στο ιστορικό τραύμα επικεντρώνοντας στην παιδική εμπειρία. Η επιλογή των
συγκεκριμένων ντοκιμαντέρ γίνεται, διότι οι μαθητές δεν είναι εύκολο να συγκινηθούν με το δράμα
των 6.500.000 Εβραίων που θανατώθηκαν από τη ναζιστική ηγεσία, αλλά είναι σαφώς πιο εύκολο
να συγκινηθούν με την προσωπική ιστορία ενός ανθρώπου και έτσι, να ταυτιστούν μαζί του. Αφού,
λοιπόν, οι μαθητές καθίστανται κοινωνοί της τραυματικής μνήμης του Ολοκαυτώματος μέσω της
προβολής των ταινιών, στη συνέχεια επιλέγουμε αποσπάσματα από τις ταινίες προπαγάνδας του
Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος από την σκηνοθέτη Λένι Ρίφενσταλ σε συνδυασμό με αφίσες,
σκίτσα και φωτογραφίες από την Ελλάδα των περιόδων του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου 19361940 -φωτογραφίες από τις γιορτές της Εθνικής Οργάνωσης Νέων Ε.Ο.Ν- και της Δικτατορίας των
Συνταγματαρχών του 1967-1974.
Οι μαθητές μπορούν στη συνέχεια να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη ή ένα
συννεφόλεξο με τα κοινά στοιχεία της προπαγάνδας που χρησιμοποιούνται στα απολυταρχικά
καθεστώτα και εντοπίζονται στα προπαγανδιστικά κείμενα της εποχής. Μετά την προβολή των
ταινιών η τάξη θα οργανωθεί σε ομάδες εργασίας. Οι ομάδες αυτές θα αναλάβουν διαφορετικά
καθήκοντα, όπως να δημιουργήσουν εννοιολογικούς χάρτες, προπαγανδιστικές αφίσες/ σχέδια/
πλακάτ, πολιτικές γελοιογραφίες/ σκίτσα, δραματοποιημένους-υποθετικούς διαλόγους, ανάλυση
λογοτεχνικών κειμένων ή κινηματογραφικών ταινιών, αναπαράσταση ιστορικών διαδηλώσεων/
ομιλιών, συγγραφή επιστολών, ιστορικά λευκώματα, θεατρικό παιχνίδι με αντικείμενο εξέτασης τη
ναζιστική ιδεολογία, τον αντισημιτισμό και την αντιεβραϊκή πολιτική. Για την προσωπική εμπλοκή
των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθούν αναπαραστάσεις
(re-enactments) από τους μαθητές, οι οποίοι θα αναλάβουν ρόλους από θεατρικά έργα, τα οποία
προτείνουμε στους μαθητές.
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3. Συμπεράσματα
Είναι αυτονόητο, έτσι, ότι η προσέγγιση των επίμαχων και τραυματικών ιστορικών
γεγονότων δεν μπορεί να έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, εάν οι συντάκτες των αναλυτικών
προγραμμάτων, οι συγγραφείς των σχολικών εγχειριδίων και οι εκπαιδευτικοί κάνουν μία απλή
παράθεση των προβληματικών και αντιθετικών εκδοχών του ιστορικού παρελθόντος. Εντούτοις,
αυτό που επιβάλλεται να κάνουν είναι, καταρχάς, να κατασκευάσουν τα κατάλληλα μαθησιακά
περιβάλλοντα, τα οποία θα προσιδιάζουν στις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, αλλά και να
καταστήσουν, έπειτα, κατανοητούς τους όρους της διαφορετικής ή αντιθετικής βίωσης, εκτίμησης
και ερμηνείας των ίδιων ιστορικών γεγονότων από διαφορετικές ομάδες, τοπικές κοινωνίες,
οικογένειες ή άτομα. Συν τοις άλλοις, οφείλουν να προφυλάξουν τους μαθητευόμενους από τον
«τριπλό» κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν τα τραυματικά γεγονότα. Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται:
πρώτον, στην άκριτη και «αταβιστική»(atavistic) υποτίμηση του παρελθόντος· δεύτερον, στον
ιστορικό φρονηματισμό· και τρίτον, στην απόλυτη προσήλωση στην ιστορία-μνήμη, τη λεγόμενη
«θρησκειοποίηση/ ιεροποίηση της μνήμης», την παθογένεια της καθηλωμένης στο τραυματικό
παρελθόν μνήμη ή στη μονοσήμαντη ιδεολογική φόρτιση του ιστορικού παρελθόντος. Ενώ, τέλος,
δεν πρέπει οι αρμόδιοι να παραλείψουν την χρήση αντικρουόμενων ιστορικών πηγών, συλλογικών
ή ατομικών βιωμάτων και αναπαραστάσεων, καθώς και αλληλοαναιρούμενων ερμηνευτικών
εκδοχών για το ιστορικό παρελθόν (Κόκκινος & Γατσωτής, 2010α: 28-29). Άξιο λόγου είναι το
γεγονός ότι οι πολιτικές απόψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τη διδασκαλία των επίμαχων και
συγκρουσιακών θεμάτων. Αυτό συμβαίνει, καθώς οι πολιτικές τους πεποιθήσεις διαμορφώνουν,
αρχικά, την αντίληψή τους για τα συγκρουσιακά θέματα· έπειτα, επηρεάζουν τη σκέψη τους
σχετικά με τη φύση ενός συγκρουσιακού θέματος και εν τέλει, καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο
προσεγγίζουν τα συγκρουσιακά θέματα κατά τη διδακτική διαδικασία (Hess, 2005: 47-48).
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη της αξίας και της αναγκαιότητας της πρόκλησης
του ενδιαφέροντος των μαθητών στη διδακτική διαδικασία μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών
διδακτικών τεχνικών, προκειμένου να επιτευχθεί μάθηση. Εισαγωγικά, γίνεται αναφορά στην
έννοια της εναλλακτικότητας στη διδακτική πράξη. Η εναλλακτικότητα σχετίζεται με την
προσαρμοστική αλλαγή του τρόπου σκέψης του εκπαιδευτικού τόσο ως προσώπου όσο και ως
διδακτικά δρώντος υποκειμένου που στοχεύει στο συνεχή επαναπροσδιορισμό του διδακτικώς
πράττειν. Με την εναλλακτικότητα προκαλείται το ενδιαφέρον των μαθητών, κάτι που οδηγεί στην
ενεργητική και εμπρόθετη συμμετοχή τους στη διδακτική διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο η
διδασκαλία λαμβάνει έναν περισσότερο λειτουργικό παρά «εργαλειοχειριστικό» χαρακτήρα.
Ακολουθεί διεξοδική προσέγγιση συγκεκριμένων εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών που μπορεί
να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός στη διδακτική διαδικασία. Καταληκτικά, στην παρούσα εργασία
παρουσιάζεται μία εναλλακτική διδακτική εφαρμογή η οποία εφαρμόστηκε σε μαθητές της Δ΄
τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
Λέξεις – κλειδιά: εναλλακτικότητα, πρόκληση ενδιαφέροντος, διδακτικές τεχνικές,
διδακτική πράξη, εφαρμογή
1. Εισαγωγή
Οι σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης που διαμορφώθηκαν από την αυξανόμενη
πολιτισμική ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού, την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο
σχολείο και τη διαφοροποίηση των αναγκών του σύγχρονου μαθητή συνιστούν μια νέα
εκπαιδευτική πραγματικότητα που απαιτεί νέες εκπαιδευτικές και διδακτικές προσαρμογές
(Μπαγιάτη, 2015).
Η διδασκαλία είναι ένα επικοινωνιακό γεγονός. Στο πλαίσιό του αναπτύσσεται πλήθος
διαφοροποιημένων διαπροσωπικών σχέσεων που στοχεύουν στην απόκτηση και τροποποίηση
αντιλήψεων, στάσεων και πρακτικών. Συνεπώς η ύπαρξη ευέλικτων και εναλλακτικών πρακτικών
και δράσεων στη διδακτική διαδικασία, αλλά και συμπεριφορών, επιδράσεων και συνεργασιών
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών αλλά και των ίδιων των μαθητών είναι καθοριστικής
εκπαιδευτικής και διδακτικής σημασίας (Φύκαρης, 2014).
Η εναλλακτικότητα στη διδασκαλία σχετίζεται με την προσαρμοστική αλλαγή του τρόπου
σκέψης του εκπαιδευτικού τόσο ως προσώπου όσο και ως διδακτικά δρώντος υποκειμένου που
στοχεύει στο συνεχή επαναπροσδιορισμό του διδακτικώς πράττειν. Με την εναλλακτικότητα στη
διδασκαλία επιτυγχάνεται ουσιαστικά η πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, κάτι που
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οδηγεί στην ενεργητική και εμπρόθετη συμμετοχή τους στη διδακτική διαδικασία (Shlomo, 2008,
Φύκαρης, 2016).
Στη βάση αυτή η εναλλακτικότητα επιδιώκει την ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών στη
διδακτική διαδικασία με την αποφυγή της «εργαλοιοποίησής» της, της άκαμπτης διεξαγωγής της
διδασκαλίας και της αντίληψης του "προκαθορισμένου" της διδακτικής πράξης για την απόκτηση
γνώσης. Αντίθετα, επιδιώκεται η ανάπτυξη και διευκόλυνση της διαδραστικής επικοινωνίας, της
αλληλεπίδρασης και των στοχαστικοκριτικών αναλύσεων ως κεντρικών παραμέτρων της
διδακτικής διαδικασίας (Φύκαρης, 2014).
Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να αναδείξει την αξία και την αναγκαιότητα της πρόκλησης
του ενδιαφέροντος των μαθητών μέσω της εναλλακτικότητας στη διδακτική διαδικασία και πιο
συγκεκριμένα μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών σε μαθητές Δ΄ τάξης
Δημοτικού Σχολείου, προκειμένου να επιτευχθεί μάθηση.
2. Η αξιοποίηση εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών στη διδακτική πράξη
Οι σύγχρονοι μαθητές κατά πλειοψηφία βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με ιδιαίτερα
ελκυστικές πηγές πληροφόρησης και ενημέρωσης. Αυτό το γεγονός δημιουργεί νέες απαιτήσεις για
τον εκπαιδευτικό για να επιτύχει την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών στο διδασκόμενο
αντικείμενο (Goethals et al., 2013). Σημειώνεται ότι το ενδιαφέρον των μαθητών ενεργοποιείται
περισσότερο μέσω αλληλεπιδράσεων στις οποίες εμπλέκονται σωματικά, νοητικά και συμβολικά
με το αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους (Σµυρναίου & Κουτσίδου, 2014). Συνεπώς ο
εκπαιδευτικός για να επιτύχει την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών είναι αναγκαίο να
αναζητά και να προβλέπει το διαφορετικό και το απρόβλεπτο της διδακτικής διαδικασίας με
εναλλαγές διδακτικών μεθόδων και τεχνικών, χωρίς να απορρίπτονται παραδοσιακές μέθοδοι, όταν
αυτό κρίνεται διδακτικά αναγκαίο και χρήσιμο (Φύκαρης, 2014).
Με την αξιοποίηση των εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών στη διδακτική πράξη ο
εκπαιδευτικός επιχειρεί εκείνες τις προσαρμογές σε κάθε διδακτική περίσταση ώστε να επιτυγχάνει
την ανανέωση της διδακτικής πράξης (Κουτρούμπα, 2004; 2006) και να δημιουργεί το
«παιδαγωγικό και διδακτικό ξάφνιασμα» στους μαθητές του στοχεύοντας στο να διατηρεί αμείωτο
το μαθησιακό ενδιαφέρον τους (Φύκαρης, 2014).
Υπογραμμίζεται ότι οι εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές εκφράζουν μια διαφορετική
παιδαγωγική θέση από αυτή που σχετίζεται με το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας. Με την
αξιοποίηση εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών ο μαθητής αποκτά ενεργό ρόλο κατά τη
διδασκαλία, αξιοποιεί τις δυνατότητές του και στηρίζεται στις δυνάμεις του για την απόκτηση της
γνώσης. Ταυτόχρονα αλλάζει ο ρόλος του εκπαιδευτικού, αναλαμβάνοντας περισσότερο τον ρόλο
του συμβούλου, του συντονιστή και του κριτικού φίλου που ενισχύει τις μαθησιακές ενέργειες των
μαθητών στην πορεία της διδασκαλίας (Χριστιάς, 2003).
Στην παρούσα εργασία αναλύονται εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές που μέσα από την
αποτελεσματική αξιοποίηση τους από τον εκπαιδευτικό είναι δυνατόν να συμβάλουν στην
πρόκληση και διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών προκειμένου να επιτευχθεί μάθηση
(Shlomo, 2008, Φύκαρης, 2016). Αυτές οι τεχνικές είναι:




ο καταιγισμός ιδεών ή ιδεοκαταιγισμός
η κατασκευή αντικειμένων, μοντέλων και μακετών
η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ψηφιακών μέσων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημασία της εφαρμογής των παραπάνω εναλλακτικών διδακτικών
τεχνικών κατά τη διδασκαλία και μάθηση αποδεικνύεται σε αρκετές έρευνες (Crawford, 1997,
Crawford et al., 2005, Bonwell, 2012, Καραμανίδης, 2014). Οι τεχνικές αυτές ενέχουν τα
χαρακτηριστικά της ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος των μαθητών, της αξιοποίησης
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προϋπαρχουσών γνώσεων και εμπειριών τους. Επιπλέον ευνοούν τη συμμετοχή των μαθητών στη
διαδικασία της μάθησης, ενθαρρύνουν την εργασία σε μικρές ομάδες και δημιουργούν συνθήκες
έρευνας και ανακάλυψης της γνώσης (Race, 1999, Βασάλα & Φλογαΐτη, 2002, Καραμανίδης,
2014).
Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ερευνητικά πως η αξιοποίηση εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών
εμπλέκει τους μαθητές σε ευχάριστες δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους ίδιους κάτι που
συμβάλλει εποικοδομητικά στην επίτευξη μάθησης (Crawford, 1997).
Πιο αναλυτικά, η εναλλακτική διδακτική τεχνική του «καταιγισμού ιδεών» αποτελεί μια
συμμετοχική διαδικασία με την οποία οι μαθητές καλούνται να ανακαλέσουν συνειρμικά
προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις για το διδασκόμενο αντικείμενο, προβαίνοντας σε
αυθόρμητη και ελεύθερη έκφραση των ιδεών τους για το αντικείμενο αυτό. Σύμφωνα με τις
κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης η τεχνική αυτή δεν απαιτεί από τους μαθητές να έχουν ούτε
τις εξειδικευμένες ούτε τις επιστημονικά ορθές γνώσεις για το αντικείμενο που μελετούν. Ωστόσο,
ενθαρρύνονται να εκφράσουν όσα γνωρίζουν σχετικά με αυτό. Με άλλα λόγια, η τεχνική αυτή
αφορά τις προϋπάρχουσες ιδέες και αντιλήψεις των μαθητών, διεγείροντας ταυτόχρονα το
ενδιαφέρον και τον προβληματισμό τους για το θέμα που θα μελετηθεί. Ενδείκνυται να εφαρμοστεί
τόσο στην αρχή της διδασκαλίας, όταν οι μαθητές έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι με μια νέα
έννοια, όσο και κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της διδασκαλίας για εμπέδωση της μάθησης
(Τσακίρη κ.ά., 2007, Μπαγιάτη, 2015).
Η εναλλακτική διδακτική τεχνική της «κατασκευής αντικειμένων, μοντέλων και μακετών»
συμβάλλει ώστε οι μαθητές να οικοδομούν τη γνώση με βιωματικό, εμπράγματο και χειραπτικό
τρόπο (Piaget & Inhelder, 1967). Αξιοποιώντας τις άμεσες χειραπτικές εμπειρίες τους με τα
αντικείμενα οι μαθητές ανακαλύπτουν έννοιες και μοντέλα του κόσμου που τους περιβάλλει (Esler
& Esler, 2001). Μέσω των χειρισμών και του πειραματισμού επί των κατασκευασθέντων από τους
ίδιους αντικειμένων αφομοιώνουν τις ιδιότητες και τις λειτουργίες τους, ώστε να τροποποιούν τις
προϋπάρχουσες νοητικές δομές τους αλλά και τις δεξιότητες και ικανότητές τους (Ραβάνης, 1999).
Επιπλέον επεκτείνουν τις γνώσεις τους αλλά και οικοδομούν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.
Μέσα από την «κατασκευή αντικειμένων» (Φασουράκη κ.ά, 2009) οι μαθητές:






αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα μέσα από πρακτικές δεξιότητες κατασκευής
αντικειμένων
αποκτούν την ικανότητα εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα κατασκευής
ωθούνται στην αυτενέργεια
βελτιώνουν τη δομή της σκέψης τους
αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία.

Στο πλαίσιο αυτό η «κατασκευή αντικειμένων» αποτελεί δημιουργική εργασία που
ενεργοποιεί τη νοητική διεργασία των μαθητών.
Εναλλακτική διδακτική τεχνική θεωρείται η «αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας &
Επικοινωνιών καθώς και των ψηφιακών μέσων» -όπως για παράδειγμα είναι το βίντεο- κατά τη
διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (Βίγλη κ.ά., 2016). Σημειώνεται ότι κάθε τεχνολογική
εφαρμογή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τρόπο χρήσης της. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική
ενσωμάτωση των ΤΠΕ εξαρτάται άμεσα από τους τιθέμενους στόχους της διδασκαλίας (Ιωαννίδου
κ.ά., 2010).
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ και ειδικότερα λογισμικών μέσα από στοχοθετημένα σενάρια
διδασκαλίας συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της γνώσης περιεχομένου, στην
καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην υποστήριξη διδακτικών προτύπων και θεωριών όπως είναι η
εποικοδόμηση και η εννοιολογική αλλαγή (Bell & Smetana,2008).
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3. Παράδειγμα εναλλακτικής διδακτικής εφαρμογής «Από το χώμα στο αγγείο»3
Η παρουσιαζόμενη εναλλακτική διδακτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στη Δ΄ τάξη
Δημοτικού Σχολείου και έχει τίτλο: «Από το χώμα στο αγγείο». Καλύπτει τους στόχους που
περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των μαθημάτων της Ιστορίας της Γ΄ και Δ΄ τάξης του
Δημοτικού σχολείου. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων της Ιστορίας και της Ευέλικτης
Ζώνης. Ο απαιτούμενος διδακτικός χρόνος εφαρμογής είναι τρεις (3) διδακτικές ώρες.
Η συγκεκριμένη διδακτική εφαρμογή συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου αξιοποίησης
της εναλλακτικότητας στη διδακτική διαδικασία για την πρόκληση του ενδιαφέροντος των
μαθητών με την ανάπτυξη της ικανότητας από τους μαθητές της «παρατήρησης» και της
«χειραπτικής» λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό αξιοποιήθηκαν συγκεκριμένες εναλλακτικές
διδακτικές τεχνικές, όπως είναι ο καταιγισμός ιδεών, η αξιοποίηση ΤΠΕ μέσω του λογισμικού
κατασκευής αγγείων (let’s create pottery) και του διαδικτύου, η αξιοποίηση βίντεο, οι κατασκευές
αγγείων με πηλό.
Στόχοι της εφαρμογής είναι οι μαθητές σε γνωστικό επίπεδο να:






Διαπιστώσουν τη διαχρονική χρήση του πηλού από τα πανάρχαια χρόνια
Αντιληφθούν την αξία των αγγείων στη ζωή των ανθρώπων του παρελθόντος
Έρθουν σε επαφή με την ορολογία της αρχαίας ελληνικής κεραμικής
Προσεγγίσουν δεδομένα της αγγειοπλαστικής τέχνης
Αξιοποιούν τις ΤΠΕ και τα ψηφιακά μέσα για την κατανόηση βασικών εννοιών κεραμικής
και κατασκευής κεραμικών έργων.

Ο κοινωνικός στόχος της εφαρμογής είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με την εργασία σε
ομάδες, επεκτείνοντας τις επικοινωνιακές τους ικανότητες.
Ο ψυχοκινητικός στόχος είναι οι μαθητές να εξασκηθούν στη δημιουργία αγγείων τόσο με
χρήση του πηλού όσο και με τη χρήση του λογισμικού (let’create pottery).
Μέσα εφαρμογής:








Θρανία τοποθετημένα με τρόπο που να ευνοείται η εργασία των μαθητών σε μικρές ομάδες
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο
Βιντεοπροβολέας
4 tablet (ταμπλετ)
Ελεύθερο Λογισμικό - let’s create pottery για ταμπλετ και κινητά (Ανακτήθηκε στις
15/12/2017 από URL: https://pottery.en.aptoide.com/)
Πηλός
Τέμπερες
Διδακτικές μέθοδοι της εφαρμογής ήταν:






Η εργασία των μαθητών σε μικρές ομάδες εργασίας με στοιχεία ερωτηματικής και
διαλογικής μορφής διδασκαλίας
Επίδειξη εικόνων και αντικειμένων
Παρατήρηση
Ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση με αυτενεργό και αυτόνομο τρόπο.
Οι φάσεις υλοποίησης της εναλλακτικής διδακτικής εφαρμογής επιμερίζονται ως εξής:



1η φάση: Προσανατολισμός του ενδιαφέροντος των μαθητών

Η έναρξη της διδακτικής εφαρμογής γίνεται με την προβολή ενός δίλεπτου βίντεο, όπως
φαίνεται στην εικόνα 1, από την ταινία του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου: «Η θεία από το
Στην εφαρμογή του παραδείγματος συμμετείχαν οι φοιτήτες/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Γαβριώτου Κωνσταντίνα, Μαστρογιαννάκης Στυλιανός, Τσιακίρης Θεόδωρος και Χουλιαρά Βικτώρια.
3
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Σικάγο» (Σενάριο και Σκηνοθεσία: Αλέκος Σακελλάριος). Σ’ αυτό το βίντεο η πρωταγωνίστρια της
ταινίας -η ηθοποιός Γεωργία Βασιλειάδου που υποδύεται τη θεία από το Σικάγο- προσπαθεί να βρει
γαμπρούς στις ανηψιές της πετώντας από το μπαλκόνι κεραμικά αγγεία γεμάτα νερό σε
διερχόμενους πεζούς, ώστε στη συνέχεια αφού βραχούν από το «τυχαίο ατύχημα» τους να τους
καλέσει να ανέβουν στο σπίτι για να τους βοηθήσει με απώτερο σκοπό να γνωρίσουν τις ανηψιές.

Εικόνα 11: Απόσπασμα από την ταινία: «Η θεία από το Σικάγο»,
Ανακτήθηκε στις 15/12/2017 από URL: https://www.youtube.com/watch?v=i3cqmMUo6I4

Αφού γίνει μια πρώτη συζήτηση με τους μαθητές για το βίντεο που παρακολούθησαν ο
εκπαιδευτικός αξιοποιεί την τεχνική του καταιγισμού των ιδεών. Συγκεκριμένα ανακοινώνει στην
ολομέλεια της τάξης το θέμα και ζητά από τους μαθητές να εκφραστούν για αυτό σε σύντομο
χρόνο με λέξεις ή εκφράσεις, τις οποίες σημειώνει στον πίνακα αποφεύγοντας να υποδείξει τις
δικές του ιδέες. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία καταγραφής στον πίνακα, ο εκπαιδευτικός
σε συνεργασία με τους μαθητές αξιολογούν και ομαδοποιούν τις ιδέες που εξέφρασαν οι μαθητές
σχετικά με το θέμα.
Ακολουθεί ένα δεύτερο δίλεπτο βίντεο (εικόνα 2) σχετικό με ένα από τα πιο εντυπωσιακά
έθιμα του Πάσχα, τους «μπότηδες», που γίνεται στην Κέρκυρα. Με το σήμα της πρώτης
Ανάστασης οι κάτοικοι της Κέρκυρας πετούν τεράστια κανάτια γεμάτα νερό -τους «μπότηδες»από τα μπαλκόνια τους. Οι «μπότηδες» είναι τα πήλινα κανάτια με στενό στόμιο και δυο χερούλια
στο πλάι για τη μεταφορά τους.

Εικόνα 12: Απόσπασμα από το βίντεο για το έθιμο «μπότηδες» στην Κέρκυρα,
Ανακτήθηκε στις 15/12/2017 από URL:http://www.corfuland.gr/el/diafora/kerkyra/to-pasxa-stin-kerkyra.html

Αφού ολοκληρωθεί το βίντεο ο εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές για το έθιμο και στη
συνέχεια καλεί τις ομάδες των μαθητών να χρησιμοποιήσουν τα ταμπλετ. Πιο συγκεκριμένα, μέσα
από ένα φύλλο εργασίας δίνει οδηγίες στους μαθητές ώστε να ανοίξουν ένα πρόγραμμα περιήγησης
στο διαδίκτυο και να πληκτρολογήσουν τη διευθύνση www.google.com.. Στη συνέχεια καλεί τις
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ομάδες μαθητών να αναζητήσουν στο διαδίκτυο ανάλογα έθιμα με αυτό των «μπότηδων» αλλά και
να αναζητήσουν γενικές πληροφορίες για τον πηλό και τα αγγεία. Αφού ολοκληρώσουν την
αναζήτηση, τους καλεί να καταγράψουν με συνοπτικό τρόπο τα ευρήματα τους στο φύλλο εργασίας
που τους δίνεται και ακολούθως ανακοινώσουν τα πορίσματά τους στην ολομέλεια της τάξης.


2η φάση: Ανίχνευση ιδεών των μαθητών για τη λέξη «αγγειοπλαστική» μέσα από τις
ομάδες εργασίας

Στη δεύτερη φάση αξιοποιείται η τεχνική του καταιγισμού των ιδεών για την ανίχνευση των
ιδεών των μαθητών για τη λέξη «αγγειοπλαστική» μέσα από την εργασία σε ομάδες. Τίθεται στους
μαθητές το ερώτημα: «Τι σας έρχεται στο νου όταν ακούτε τη λέξη αγγειοπλαστική;» Ο
εκπαιδευτικός ζητά από τις ομάδες των μαθητών να εκφράσουν αυθόρμητα τις ιδέες τους και να τις
καταγράψουν σε φύλλο εργασίας. Κατόπιν κάθε εκπρόσωπος της ομάδας ανακοινώνει τις ιδέες και
ο εκπαιδευτικός τις καταγράφει στον πίνακα. Στο τέλος καλούνται οι ομάδες εργασίας να
προτείνουν και να καταγράψουν κριτήρια ομαδοποίησης των ιδεών/λέξεων.


3η φάση: Εισαγωγή της νέας γνώσης

Στην τρίτη φάση γίνεται η εισαγωγή της νέας γνώσης. Ο εκπαιδευτικός δίνει στις ομάδες
εργασίας δυο κείμενα με τίτλο: «Από το χώμα στο αγγείο» (Υπουργείο Πολιτισμού, 2008:2 - 5). Σε
αυτά περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τον πηλό και τα αγγεία στους προϊστορικούς και στους
κλασικούς χρόνους. Στο πρώτο κείμενο (εικόνα 3) για τους προϊστορικούς χρόνους υπάρχουν
πληροφορίες για το πού έβρισκαν οι άνθρωποι το πηλόχωμα, τι πράγματα δημιουργούσαν με τον πηλό,
πως έφτιαχναν τα αγγεία τους, πως τα διακοσμούσαν και πως τα έψηναν.

Εικόνα 13:Κείμενο με τίτλο: «από το χώμα στο αγγείο» (Προϊστορικοί χρόνοι),
Ανακτήθηκε στις 17/12/2017 από URL: http://www.igoumenitsamuseum.gr/view_subpage/11/39/ekpaideytika-entypa

Στο δεύτερο κείμενο (εικόνα 4) για τους κλασικούς χρόνους υπάρχουν πληροφορίες για την
εξόρυξη και τον καθαρισμό της αργίλου καθώς και οδηγίες για τον τρόπο κατασκευής των αγγείων.

327

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Εικόνα 14: Κείμενο με τίτλο: «από το χώμα στο αγγείο» (Κλασικοί χρόνοι),
Ανακτήθηκε στις 17/12/2017 από URL: http://www.igoumenitsamuseum.gr/view_subpage/11/39/ekpaideytika-entypa

Αφού επεξεργαστούν οι ομάδες εργασίας τα παραπάνω κείμενα, ο εκπαιδευτικός καλεί τις
ομάδες να συμπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει τις δυο παρακάτω
δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα
Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα 5 (Scheibler, 1992, Υπουργείο Πολιτισμού, 2008:13):

Εικόνα 15: Εξόρυξη πηλού. Πήλινος Κορινθιακός πίνακας 580 π.Χ (Βερολίνο),
Ανακτήθηκε στις 17/12/2017 από URL: http://www.igoumenitsamuseum.gr/view_subpage/11/39/ekpaideytika-entypa

Αφού συζητήσετε και συνεργαστείτε, απαντήστε στις εξής ερωτήσεις:





Πόσοι εργάτες μαζεύουν πηλό;
Από πού τον μαζεύουν;
Πού συγκεντρώνουν τον πηλό που έχουν μαζέψει;
Σε τι νομίζεις ότι χρησίμευε το αγγείο στο κέντρο της εικόνας;

2η δραστηριότητα
Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα 6 (Χατζηδημητρίου, 2005, Υπουργείο Πολιτισμού,
2008:13):
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Εικόνα 16: Παράσταση Εργαστηρίου των Αρχαϊκών και Κλασικών Χρόνων, Παρίσι, Μουσείου Λούβρου,
Ανακτήθηκε στις 17/12/2017 από URL: http://www.igoumenitsamuseum.gr/view_subpage/11/39/ekpaideytika-entypa

Αφού συζητήσετε και συνεργαστείτε, απαντήστε στις εξής ερωτήσεις:




Ποιο είναι το επάγγελμα του ανθρώπου στην εικόνα;
Πως καταλαβαίνουμε το επάγγελμά του; Τι κρατάει στο χέρι του;
Πόσα αγγεία έχει φτιάξει;

Ο εκπαιδευτικός ολοκληρώνει την εισαγωγή της νέας γνώσης δίνοντας πληροφορίες για τα
αγγεία σχετικά με τα σχήματα και τις χρήσεις τους, όπως φαίνονται στην εικόνα 7 (Υπουργείο
Πολιτισμού, 2008: 6 – 7 ).

Εικόνα 17: Αγγεία: σχήματα και χρήσεις, Ανακτήθηκε στις 17/12/2017 από URL:
http://www.igoumenitsamuseum.gr/view_subpage/11/39/ekpaideytika-entypa



4η φάση: Εφαρμογή της νέας γνώσης -Ανατροφοδότηση

3η δραστηριότητα
Οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν ένα βίντεο σχετικό με την τεχνική της
αγγειοπλαστικής (Εργαστήριο χειροποίητης δημιουργίας αγγειοπλαστικών, 2017), όπως φαίνεται
στην εικόνα 8.

Εικόνα 18: Εικόνα από το βίντεο για την τεχνική της αγγειοπλαστικής,
Ανακτήθηκε στις 15/12/2017 από URL: http://www.pottery-art.gr/el
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Αφού ολοκληρωθεί το βίντεο ο εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές για την τέχνη της
αγγειοπλαστικής και στη συνέχεια καλεί τις ομάδες των μαθητών να καταγράψουν σε φύλλο
εργασίας τις εντυπώσεις τους για τη σημερινή τεχνική της αγγειοπλαστικής και στη συνέχεια να
εντοπίσουν και να καταγράψουν τις ομοιότητες και τις διαφορές σε σχέση με τους προϊστορικούς
και τους κλασικούς χρόνους.
4η δραστηριότητα
Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στις ομάδες εργασίας το εξής φύλλο εργασίας:
Στον παρακάτω πίνακα (Υπουργείο Πολιτισμού, 2008) να συμπληρώσετε στα κενά τις
ονομασίες των αγγείων που αντιστοιχούν στη χρήση τους:
Ονομασίες:
Λάγηνος,πυξίδα, κάνθαρος, χύτρα, αμφορέας, μυροδοχείο

Ονομασία

Χρήση
Για τη φύλαξη αρωμάτων
Για τη φύλαξη κοσμημάτων ή
καλλυντικών
Για την αποθήκευση υγρών ή
στερεών τροφών
Για τη μεταφορά κρασιού ή
νερού
Για να πίνουν κρασί ή νερό
Για να μαγειρεύουν

5η δραστηριότητα:
Η 5η δραστηριότητα υλοποιείται με την αξιοποίηση του λογισμικού κατασκευής αγγείων let’s
create pottery (εικόνα 9), όπου οι μαθητές θα κατασκευάσουν αγγεία, θα τα «ψήσουν» και θα τα
ζωγραφίσουν με εικονικό τρόπο.

Εικόνα 19: Λογισμικό let’s create pottery,
Ανακτήθηκε στις 15/12/2017 από URL: https://pottery.en.aptoide.com/

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός καλεί τις ομάδες εργασίας να ανοίξουν την εφαρμογή του
λογισμικού let’s create pottery που είναι ήδη εγκατεστημένο στα ταμπλετ.
Στη συνέχεια, τους καλεί να ακολουθήσουν τα παρακάτω πέντε βήματα -οδηγίες:
1ο βήμα: Κάντε κλικ στην επιλογή - σύνδεσμο: «create» στην αρχική οθόνη του λογισμικού,
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 10:
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Εικόνα 20: Ανακτήθηκε στις 15/12/2017 από URL: https://pottery.en.aptoide.com/

2ο βήμα: Αφού ανοίξει η εφαρμογή ξεκινήστε με τα δάχτυλα σας να ακουμπάτε την οθόνη αφής
του tablet έτσι ώστε σιγά σιγά να κατασκευαστεί το αγγείο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα
11:

Εικόνα 21: Ανακτήθηκε στις 15/12/2017 από URL: https://pottery.en.aptoide.com/

3ο βήμα: Μόλις ολοκληρώσετε την κατασκευή του αγγείου κάντε κλικ στο σύνδεσμο: «firing»
κάτω δεξιά στην οθόνη ώστε να «ψηθεί» το αγγείο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 12:

Εικόνα 22: Ανακτήθηκε στις 15/12/2017 από URL: https://pottery.en.aptoide.com/

Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να «ψηθεί» το αγγείο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα
13:

Εικόνα 23: Ανακτήθηκε στις 15/12/2017 από URL: https://pottery.en.aptoide.com/

Στη συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσμο: «ready» και μετά στο σύνδεσμο: «menu».
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4ο βήμα: Επιλέξτε το μενού με τα είδη των αγγείων (υπάρχουν διάφορα είδη, όπως Chinese,
Egyptian, Greek) και το μενού με τα χρώματα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 14:

Εικόνα 24: Ανακτήθηκε στις 15/12/2017 από URL: https://pottery.en.aptoide.com/

5ο βήμα: Μόλις ολοκληρώσετε το αγγείο σας, πηγαίνετε στο σύνδεσμο: «collection» όπου το
αποθηκεύετε. Τέλος, υπάρχει και ο σύνδεσμος: «sell», όπου κάνοντας κλικ αποτιμάται η αξία του
αγγείου.
6η δραστηριότητα:
Προεκτείνουμε την παραπάνω δραστηριότητα με χειραπτικές δραστηριότητες με την
κατασκευή αγγείων με πηλό. Δίνονται στις ομάδες των μαθητών τα κατάλληλα υλικά (πηλός,
τέμπερες) και τους καλούμε να κατασκευάσουν και να ζωγραφίσουν αγγεία. Για παράδειγμα, τους
καθοδηγούμε με κατάλληλες οδηγίες, όπως: «Πάρτε πηλό και αρχίστε σιγά-σιγά να πλάθετε ένα
αγγείο. Στεγνώστε το στον ήλιο ή ψήστε το στον φούρνο. Αφού είναι έτοιμο, ζωγραφίστε με
τέμπερες…».
Τέλος, η διδακτική εφαρμογή ολοκληρώνεται με μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε αρχαιολογικό
μουσείο.
Η αξιολόγηση της εναλλακτικής διδακτικής εφαρμογής έγινε κυρίως με την αξιολόγηση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών μετά από την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων
των συγκεκριμένων φύλλων εργασίας. Αξίζει να επισημανθεί ότι μετά από την υλοποίησή αυτής
της εφαρμογής καταγράφτηκαν από τους φοιτητές σύντομες παρατηρήσεις τόσο για τη διεξαγωγή
της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και για την αξιοποίηση των εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών.
4. Συμπεράσματα
Η αξιολόγηση της εναλλακτικής διδακτικής εφαρμογής με τίτλο: «Από το χώμα στο αγγείο»
κατέδειξε ότι επιτεύχθηκε το σύνολο σχεδόν των γνωστικών, κοινωνικών και ψυχοκινητικών
στόχων που είχαν τεθεί.
Πιο αναλυτικά η ολοκλήρωση της διδακτικής εφαρμογής κατέδειξε ότι με την αξιοποίηση
συγκεκριμένων εναλλακτικών τεχνικών οι μαθητές:





αύξησαν την ικανότητα παρατήρησης και συγκέντρωσής τους επί των μαθησιακών
επιδιωκόμενων
εργάστηκαν ομαδικά
βελτίωσαν τη λεπτή κινητικότητά τους
ανακάλυψαν και πειραματίστηκαν με διαφορετικές δυνατότητες κατασκευής πήλινων
αγγείων τόσο εικονικά όσο και «χειραπτικά»

Όλα τα παραπάνω μαθησιακά επιτεύγματα είχαν ως αποτέλεσμα την απόκτηση των βασικών
εννοιών του μαθησιακού περιεχομένου ποσοτικά σε σημαντικό βαθμό αλλά και ποιοτικά με την
πρόκληση του ενδιαφέροντος και της διάθεσης των μαθητών για περαιτέρω εφαρμογές.
Καταληκτικά, μετά από την υλοποίηση αυτής της εναλλακτικής διδακτικής εφαρμογής στους
μαθητές μπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι ο εκπαιδευτικός με την αξιοποίηση των παραπάνω
εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών στη διδακτική πράξη είναι εφικτό να γίνει σχεδιαστής
ελκυστικών περιβαλλόντων μάθησης για τους μαθητές ώστε να προκαλείται το ενδιαφέρον τους
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και να εργάζονται ενεργά προκειμένου να επιτευχθεί μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός
μέσα από εναλλακτικές προτάσεις διδασκαλίας διαμεσολαβεί, έτσι ώστε το σχολείο να μετατραπεί
σε έναν χώρο που θα έχει στο κέντρο του τη συμμετοχή των "Υποκειμένων" - εκπαιδευτικών και
μαθητών - και την ολόπλευρη ανάπτυξη και εξέλιξη των μαθητών.
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Περίληψη
Κάθε διδασκαλία ενέχει πλήθος παραγόντων διακινδύνευσης της αποτελεσματικότητάς της,
τους οποίους ο εκπαιδευτικός καλείται να μετριάσει με τις διδακτικές του επιλογές και αποφάσεις.
Ως τέτοιου είδους παράγοντας, η οργάνωση της αίθουσας διδασκαλίας μπορεί να επηρεάσει
καθοριστικά την αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας. Η παρούσα εργασία επιχειρεί
αφενός μεν να τεκμηριώσει θεωρητικά τη σχέση σχολικής αίθουσας και «ρίσκου» στη διδασκαλία,
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αφετέρου δε να αναδείξει τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τους παράγοντες εντοπισμού
«ρίσκου» στη σχέση αυτή με βάση δεδομένα έρευνας που παρουσιάζονται.
Λέξεις-κλειδιά: «ρίσκο», διδασκαλία, σχολική αίθουσα
1. Εισαγωγή
Ο όρος «ρίσκο» ως προς τη διδακτική πράξη αποτελεί νεολογισμό στη σχετική επιστημονική
ορολογία, ενώ και το συναφές ερευνητικό πεδίο δεν διαθέτει ανάλογες αναφορές από τις οποίες να
προκύπτουν έγκριτα επιστημονικά δεδομένα. Γενικά, η έννοια του «ρίσκου» συναντάται στην
εκπαίδευση κυρίως στον τομέα της διοίκησης και της εκπαιδευτικής ηγεσίας, όπου συνδέεται με τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διερεύνηση της αποτελεσματικής προοπτικής κάθε πιθανής
επιλογής (Kahneman &Tvesrky, 1979, Beach, 1997, Δημητρόπουλος, 2007).
Το «ρίσκο» λεξικογραφικά ορίζεται ως «κίνδυνος, επικίνδυνη ενέργεια, διακινδύνευση,
ενδεχόμενο απώλειας ή αποτυχίας από ενέργεια με αβέβαιη έκβαση», προερχόμενη από την ιταλική
λέξη risco/rischio και το αντίστοιχο ρήμα risicare/riscare, το οποίο ανάγεται στην αρχαιοελληνική
λέξη ριζικός (=ρίζα, βράχος, σκόπελος) ή στο μεσαιωνικό ριζικόν, το οποίο σημαίνει μοίρα, δηλαδή
κάτι που δεν μπορεί να οριστεί εξολοκλήρου από τον άνθρωπο (Μπαμπινιώτης, 2002: 1548, 2010:
1220-1221)4.
Σε άλλα επιστημονικά πεδία, όπου το «ρίσκο» αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
συνθετικής τους θεωρίας, ως «ρίσκο» ορίζεται5 η πιθανότητα ή η απειλή ζημίας, τραυματισμού,
παθητικού, απώλειας ή άλλης αρνητικής συνέπειας, η οποία μπορεί να προκληθεί από εξωτερικές ή
εσωτερικές παθογένειες και η οποία μπορεί να αποφευχθεί μέσω ανάληψης δράσης. Στην
οικονομία6, το «ρίσκο» αφορά την πιθανότητα χαμηλότερης από την προσδοκώμενη απόδοσης μιας
επένδυσης και διακρίνεται σε πληθώρα κατηγοριών όπως: βασικό, κεφαλαιακό, συναλλαγματικό,
πολιτικό, ρευστότητας, κλπ. Μια πρώτη σύγκριση των παραπάνω ορισμών αναδεικνύει την λέξη
“πιθανότητα” ως κοινή συνισταμένη.
Στην προσπάθεια εντοπισμού του «ρίσκου» στη διδακτική διαδικασία θα πρέπει να
προσδιοριστούν οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.
Κατόπιν, θα πρέπει να αναζητηθούν οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να διαφοροποιήσουν το
αποτέλεσμα αυτό και οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις που θα ληφθούν
κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας (Shapiro & Stefkovich, 2016, Zagkotas &
Fykaris, 2017).
Το «ρίσκο» εντοπίζεται εκεί όπου υπάρχουν επιλογές και αποφάσεις, που απαιτούν ανάλυση
ενός πλήθους δεδομένων -συχνά αντιφατικών και μεταβαλλόμενων που μπορούν να θέσουν σε
κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Το «ρίσκο», επομένως, συνδέεται άρρηκτα με τη
διαδικασία του διδακτικού σχεδιασμού, όπου ο εκπαιδευτικός πρέπει να συνυπολογίσει τους
παράγοντες μαθητή, διδακτικό αντικείμενο, τον εαυτό του αλλά και το εκπαιδευτικό περιβάλλον
μάθησης.
Στην παράμετρο που αφορά τον μαθητή πρέπει να συνεκτιμηθούν: το ατομικό και
οικογενειακό προφίλ (αναπτυξιακή ομαλότητα, κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο οικογένειας, το
πολιτισμικό προφίλ και οι προσδοκίες της οικογένειας, συμμετοχή σε εξωσχολικές
δράσεις/διαχείριση του ελεύθερου χρόνου) και το μαθησιακό προφίλ του μαθητή (ικανότητες,
κίνητρα μάθησης, μαθησιακή ετοιμότητα, εμπειρίες, προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον,
αυτοαντίληψη, κανονικότητα φοίτησης, ρυθμός μάθησης, επίπεδα άγχους). Σχετικά με το διδακτικό
αντικείμενο ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να λάβει υπόψη του τη θέση και έκταση του μαθήματος στο
σχολικό εγχειρίδιο, τους στόχους, την επιλογή διδακτικού υλικού, μεθόδων, τεχνικών και
εποπτικών μέσων, τη διαδικασία της υλοποίησης της διδασκαλίας, τη διαχείριση του διδακτικού
Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας Αρχαίας/Μεσαιωνικής/Νέας, τ. 10, 2008: 281 (προσπέλαση: Ιανουάριος 2018)
(προσπέλαση: Ιανουάριος 2018).
6 http://www.businessdictionary.com/definition/risk.html (προσπέλαση: Ιανουάριος 2018).
4

5http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/risk
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χρόνου και την αξιολόγηση κάθε φάσης (Λεονταρή, 1996 - Mager, 2000 - Τριλιανός, 2004, Gagne
et al., 2005 – Urdan & Schoenfelder, 2006 – Ματσαγγούρας, 2005 – Black & William, 2009 Φύκαρης, 2010 - Τζουριάδου, 2011 - Χατζηδήμου, 2012 - Tyler, 2013 - Χριστοδούλου, 2015).
Όσον αφορά τον σχεδιασμό διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός πρέπει να συνυπολογίσει
παραμέτρους που συνδέονται με προσωπικά του χαρακτηριστικά, αλλά και με σταθερά δεδομένα
του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, ως προς τον ίδιο του τον εαυτό, ο εκπαιδευτικός
οφείλει να συνδυάζει το εργασιακό του προφίλ (εργασιακά κίνητρα, βαθμός ικανοποίησης από την
εργασία, ευκαιρίες ανάπτυξης, συνολική εμπειρία) με το διδακτικό του προφίλ (προσωπικότητα,
προσωπική φιλοσοφική θεώρηση της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας, δημιουργία κατάλληλου
παιδαγωγικού κλίματος, διδακτική συμπεριφορά, διαχείριση κρίσεων, οργάνωση χώρου).
Επιπρόσθετα, ως προς το εκπαιδευτικό περιβάλλον, ο εκπαιδευτικός είναι αναγκαίο να
συνυπολογίσει τις παραμέτρους που σχετίζονται με τη σχολική μονάδα ως σύνολο (υποδομές,
δημογραφικά χαρακτηριστικά, κουλτούρα και πολιτική ως προς εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά
ζητήματα, ενδοσχολική οργάνωση), με παραμέτρους που αφορούν τη σχολική τάξη (κοινωνική
οργάνωση, ψυχολογικό κλίμα, γνωστικό και μαθησιακό υπόβαθρο, συναισθηματική ωριμότητα,
επίπεδα κοινωνικών δεξιοτήτων, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ελλείψεις διδασκόμενης ύλης)
(Douglas & Gifford, 2001 - Πασιαρδής, 2004 - Ματσαγγούρας, 2005 - Γεραλή-Ρούσσου, 2006 Αθανασούλα-Ρέππα, 2008 - Φύκαρης, 2010 - Fraser, 2012 – Rohrer & Samson, 2014).
Οι ανωτέρω παράγοντες αλληλοσυνδέονται ενώ παράλληλα ο εκπαιδευτικός καλείται να τους
συνεκτιμήσει, δηλαδή να συνυπολογίσει τον βαθμό εμπλοκής τους στη διακινδύνευση της
επιτυχίας της διδασκαλίας του. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται, τροποποιούνται ή
αναπροσαρμόζονται πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, η οποία υλοποιείται εντός
ενός συγκεκριμένου χωρικού πλαισίου, τη σχολική αίθουσα ή αίθουσα διδασκαλίας. Με βάση αυτό
το δεδομένο, προκύπτει το ερώτημα αν ο χώρος της σχολικής αίθουσας μπορεί να αποτελέσει
παράγοντα διακινδύνευσης της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Και αν αυτό ισχύει ποιες
μπορεί να είναι οι ενέργειες εκείνες στις οποίες μπορεί να προβεί ο εκπαιδευτικός, ώστε να
διαχειριστεί αποτελεσματικότερα το ενδεχόμενο «ρίσκο»;
2. Το «ρίσκο» στις αποφάσεις του εκπαιδευτικού ως προς τον χώρο της σχολικής αίθουσας
Η σχολική αίθουσα αποτελεί τον χώρο μέσα στον οποίο ο μαθητής με τη δική του
δραστηριότητα, αλλά και την καθοδήγηση και τη συνδρομή του εκπαιδευτικού αποκτά γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες, συγκεντρώνει πληροφορίες, επικοινωνεί με τα άλλα μέλη της ομάδαςτάξης, εκφράζει τις απόψεις του και τα συναισθήματά του, οργανώνει τις δράσεις του, ανακαλύπτει
και δημιουργεί.
Ο χώρος της σχολικής αίθουσας, επομένως, αποτελεί για τον μαθητή ένα δομημένο πεδίο
εντοπισμού δράσης, που τον οδηγεί στη μάθηση (Γερμανός, 1993 – Berk & Winsler,1995). Πιο
συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Γερμανό (1993: 35-36), ο υλικός χώρος προσδιορίζεται: «Από τα
υλικά του στοιχεία,. από τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα μέσα στα οποία ο χώρος παράχθηκε και
λειτουργεί, από τον τρόπο που χρησιμοποιείται που παραπέμπει ιδίως στα συστήματα σχέσεων και
επικοινωνίας που αναπτύσσονται και από τον τρόπο που βιώνεται από το παιδί ή την ομάδα παιδιών
που τον χρησιμοποιεί». Συνεπώς, η σχολική αίθουσα προσδιορίζεται από την υλική, την κοινωνική
και την ψυχολογική της υπόσταση (Γερμανός: 2010: 1-2 και 2011: 1-2).
Προσεγγίζοντας τα υλικά δομικά στοιχεία της σχολικής αίθουσας διαπιστώνεται ότι αφορούν
κυρίως τα αρχιτεκτονικά της χαρακτηριστικά, δηλαδή το σχήμα, το μέγεθος, τα υλικά κατασκευής
και την επιλογή των χρωμάτων. Ειδικότερα, το σχήμα της σχολικής αίθουσας αντικατοπτρίζει
συγκεκριμένη παιδαγωγική αντίληψη που συνδέεται με την ενεργοποίηση του μαθητή. Επιπλέον η
άνεση χώρου, ο φυσικός φωτισμός, η χρήση σκιάστρων και κουρτινών αλλά και τα επίπεδα
ανάκλασης των επιφανειών, ο συνδυασμός των χρωμάτων, η θερμοκρασία και ο επαρκής
εξαερισμός της αίθουσας (Ματσαγγούρας, 2008), αλλά και το ποιοτικό ακουστικό περιβάλλον
συνδέονται με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και την επίδοση (McGuffey, 1982 -
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Γερμανός, 1993 - Γεώργας, 1995 – Συγκολλίτου, 1997). Επισημαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός δεν
μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις ανωτέρω παραμέτρους του υλικού χώρου επιφέροντας ριζικές
αλλαγές. Ωστόσο, η επιλογή της σχολικής αίθουσας στην οποία θα στεγαστεί η κάθε τάξη αποτελεί
αντικείμενο συζήτησης των εκπαιδευτικών του σχολείου, διότι αφορά διδακτική απόφαση, άρα
ενέχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα καθώς καθορίζει το πλαίσιο αλληλεπίδρασης της ομάδας-τάξης για
μια ολόκληρη σχολική χρονιά και εμπεριέχει ποσοστό «ρίσκου».
Η κοινωνική διάσταση του χώρου της σχολικής αίθουσας σχετίζεται με τον τρόπο χρήσης της
από τα δρώντα υποκείμενα στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας. Η εσωτερική διαμόρφωση του χώρου αποτελεί διδακτική απόφαση και, ως τέτοια,
ενέχει ποσοστό «ρίσκου», δεδομένου ότι ο χώρος αποκτά διαφορετική παιδαγωγικοδιδακτική
ταυτότητα και λειτουργικότητα (Νικολάου, 2009 - Μπαμπάλης, 2011). Στο πλαίσιο αυτό, ο
εκπαιδευτικός μπορεί να τροποποιήσει τη διαρρύθμιση του χώρου διδασκαλίας, προσαρμόζοντάς
την τόσο στις επιθυμίες του ως προς τις επικοινωνιακές συνδέσεις μεταξύ των μαθητών και του
ιδίου, αλλά και τον βαθμό εμπλοκής των μαθητών στη διδακτική διαδικασία (Rosenfield, Lambert
& Black, 1985 - Συγκολλίτου, 1997). Η απόφαση αυτή επηρεάζει τις διαμαθητικές σχέσεις, τη
σχέση μαθητών-εκπαιδευτικού, την πειθαρχία και τη γενικότερη συμμετοχή τους στην διδασκαλία.
Η ψυχολογική διάσταση του χώρου της σχολικής αίθουσας εντοπίζεται στον τρόπο με τον
οποίο ο μαθητής βιώνει τον σχολικό χώρο και τα επιμέρους στοιχεία που τον αποτελούν. Μέσα
στον χώρο της σχολικής αίθουσας, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και η αλληλεπίδρασή των
μαθητών με το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον στηρίζεται στην ανάπτυξη της συλλογικότητας
(Γερμανός, 2011). Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η διαπίστωση ότι ο σχολικός χώρος
προσφέρει ερεθίσματα που συμβάλλουν στην αισθητική ενεργοποίηση των μαθητών. Επομένως,
είτε στο πλαίσιο της αρχικής οργάνωσης του χώρου, είτε σε επίπεδο καθημερινής διδακτικής
πράξης, ο εκπαιδευτικός έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά αποφάσεων «ρίσκου». Η λειτουργική
χρήση και η αισθητική αξία του χώρου διαμορφώνονται από τις αποφάσεις του εκπαιδευτικού,
συνδέονται με κοινωνικές και ψυχολογικές εκφάνσεις που μπορούν να επηρεάσουν την
αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου και εμπεριέχουν «ρίσκο».
Συνοψίζοντας την επισκόπηση των τριών διαστάσεων του υλικού χώρου επισημαίνεται ότι η
λειτουργική χρήση και η αισθητική αξία του χώρου είναι παράγοντες που διαμορφώνονται από τις
αποφάσεις του εκπαιδευτικού, συνδέονται με την κοινωνική και την ψυχολογική διάσταση του
χώρου και μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, εμπεριέχοντας,
επομένως, ποσοστό «ρίσκου». Από τα ανωτέρω καθίσταται σημαντική η διερεύνηση των απόψεων
των εκπαιδευτικών σχετικά με το ποσοστό «ρίσκου» το οποίο θεωρούν ότι αναλαμβάνουν κατά την
αναδιαμόρφωση του διδακτικού χώρου. Για τον σκοπό αυτό, ακολουθεί σχετική έρευνα, τα
αποτελέσματα της οποίας οδήγησαν σε χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τη σχέση «ρίσκου» και
χώρου διδασκαλίας
3. Η ταυτότητα της έρευνας
Σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το
κατά πόσο, σε τι και πώς η σχολική αίθουσα μπορεί να αποτελέσει παράγοντα «ρίσκου» για την
επίτευξη της διδακτικής αποτελεσματικότητας.
Όργανο μέτρησης ήταν ερωτηματολόγιο που απεστάλη με e-mail στους εκπαιδευτικούς των
σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Επιλέγει ο συγκεκριμένος
νομός, διότι αποτελεί περιοχή στατιστικής «ευκολίας» για τους ερευνητές αλλά και διότι αποτελεί
τον μεγαλύτερο νομό της Ελλάδας. Η διανομή και συλλογή των δεδομένων έγινε από 1 έως 11
Δεκεμβρίου 2017. Τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν ανήλθαν σε διακόσια επί συνόλου
πληθυσμού έρευνας εννιακοσίων πενήντα -ποσοστό περίπου 21%, το οποίο αποτελεί ασφαλές
δείγμα.
Το ερωτηματολόγιο περιείχε δεκαπέντε ερωτήσεις. Οι πρώτες έξι αφορούσαν ατομικά
στοιχεία των ερωτώμενων (φύλο, ηλικία, περιοχή και οργανικότητα σχολείου υπηρέτησης, έτη
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υπηρεσίας, σχέση εργασίας και ανάληψη ή μη θέσης ευθύνης) ενώ οι επόμενες εννέα αφορούσαν
τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το ρίσκο της οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής
αίθουσας.
4. Τα ευρήματα τα έρευνας: παράθεση, ερμηνεία και συζήτηση
Το 72% του δείγματος ήταν γυναίκες και το 28% άντρες. Τα 2/3 των εκπαιδευτικοί του
δείγματος εργάζονται με καθεστώς μόνιμου εκπαιδευτικού (32,8% άνδρες, 67,2% γυναίκες). Οι
υπόλοιποι ήταν αναπληρωτές (19,4% άνδρες, 80,6% γυναίκες). Το 28% του δείγματος κατέχει θέση
ευθύνης στο σχολείο που υπηρετεί. Το 37% των εκπαιδευτικοί του δείγματος έχει εκπαιδευτική
εμπειρία 1 έως 10 έτη (86,5% αναπληρωτές και 13,5% μόνιμοι), το 43% 11 έως 20 έτη (9,3%
αναπληρωτές και 90,7% μόνιμοι) και το 20% πάνω από 21 έτη (όλοι μόνιμοι). Ως προς τις
ειδικότητες των εκπαιδευτικοί του δείγματος, το μεγαλύτερο μέρος (63,3%) είναι εκπαιδευτικοί
γενικής αγωγής, το 11,2% ειδικής αγωγής, το 11,2% ξένων γλωσσών, το 7,1% φυσικής αγωγής, το
4,1% πληροφορικής, το 4,1% μουσικής, το 3,1% εικαστικών και το 3,1% θεατρικής αγωγής. Τέλος,
ως προς την οργανικότητα του σχολείου εργασίας το 13% ήταν ολιγοθέσια, 13% 4/θέσια ως
6/θέσια, 65% 6/θέσια έως 12/θέσια και 9% 12/θ και άνω. Το 18% των σχολικών μονάδων του
δείγματος βρίσκονταν σε αγροτική περιοχή, το 29% σε ημιαστική και το 53% σε αστική.
Όσον αφορά τις σχετικές ερωτήσεις με το ρίσκο οργάνωσης της σχολικής αίθουσας στην
ερώτηση «Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε στην αρχή του διδακτικού έτους την αίθουσα στην οποία
θα διδάξετε;» το 15% απάντησε θετικά και το 85% των εκπαιδευτικών του δείγματος απάντησε ότι
η «απόφαση ανήκει σε άλλον (διευθυντή ή σύλλογο διδασκόντων». Σε όσους απάντησαν θετικά
συγκαταλέγονται σε μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικοί σχολείων μικρής οργανικότητας (46,6%
ολιγοθεσίων σε αγροτικές περιοχές). Στην κατηγορία αυτοί ανήκουν δάσκαλοι γενικής αγωγής
(73,3%), πληροφορικής (20%) και μουσικής (6,7%), ενώ η αναλογία αναπληρωτών-μονίμων
ανέρχεται στο 50%. Παρατηρείται, δηλαδή, ότι οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι έχουν τη
δυνατότητα επιλογής αίθουσας στην αρχή της σχολικής χρονιάς είναι κυρίως εκπαιδευτικοί
σχολείων μικρής οργανικότητας σε αγροτικές περιοχές ή εκπαιδευτικοί πληροφορικής. Οι
τελευταίοι δεν έχουν δυνατότητα επιλογής επειδή το εργαστήριο πληροφορικής στεγάζεται μόνιμα
σε συγκεκριμένο χώρο.
Στην ερώτηση «Ποιο είναι εκείνο το δομικό χαρακτηριστικό της σχολικής αίθουσας, το οποίο
θεωρείτε ότι μπορεί να διακινδυνεύσει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και σε ποιον
βαθμό;», οι απαντήσεις είναι ξεκάθαρες. Στην επιλογή «Το σχήμα της αίθουσας, οι συμμετέχοντες
απαντούν κατά 62% θετικά, 30% «Μέτρια», 8% αρνητικά. Από όσους απαντούν θετικά το 75,8%
είναι γυναίκες, το 64,5% μόνιμοι, το 19,1% κατέχει θέση ευθύνης και υπηρετούν κατά 77,4% σε
σχολεία μεγάλης οργανικότητας (7/θέσια και πάνω). Οι απαντήσεις είναι πιο ξεκάθαρες στην
επιλογή «Το μέγεθος της αίθουσας» στην οποία οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στην συντριπτική
πλειοψηφία τους απαντούν θετικά (84%). Ανάλογες είναι και οι απαντήσεις στην επιλογή «Τα
χρώματα των τοίχων» με το 67% να απαντά θετικά, 23% «Μέτρια» και 10% αρνητικά. Το προφίλ
όσων απαντούν θετικά είναι κατά 2/3 μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικής
εμπειρίας, που υπηρετούν κατά 80% σε σχολείο μεγάλης οργανικότητας σε αστική (58,8%) ή
ημιαστική (29,4%) περιοχή. Στην επιλογή «Ο φωτισμός (φυσικός και τεχνητός)» 72% των
ερωτηθέντων απαντά θετικά, 23% «Μέτρια», 5% αρνητικά. Επισημαίνεται ότι το 73,6% όσων
απαντούν θετικά υπηρετούν σε σχολείο μεγάλης οργανικότητας αστικής (53%) περιοχής. Ανάλογες
απαντήσεις καταγράφονται στην επιλογή «Ο επαρκής εξαερισμός», όπου το 76% των απαντήσεων
είναι θετικές και 21% «Μέτρια», χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις συσχέτισης με τους Μ.Ο. των
ατομικών στοιχείων. Στην επιλογή «Η ποιότητα της ακουστικής» το 69% απαντά θετικά και 25%
«Μέτρια», με την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να υπηρετεί σε σχολεία αστικών περιοχών.
Συντριπτική είναι η πλειοψηφία των θετικών απόψεων (92%) ως προς την επιλογή «Η θερμοκρασία
της αίθουσας».
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Στην ερώτηση «Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το ποσοστό διακινδύνευσης της
αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας όταν καλείστε έκτακτα να διδάξετε σε μια διαφορετική από τη
συνηθισμένη σχολική αίθουσα;», η πλειοψηφία των απαντήσεων (41%) απαντά ότι το «ρίσκο» είναι
«Μέτριο». Η τάση των απαντήσεων, ωστόσο, είναι προς το θετικό καθώς οι θετικές γνώμες
ανέρχονται στο 42% σε αντίθεση με τις αρνητικές που ανέρχονται στο 10%. Δηλαδή, εκτός από
την τάση προς την αποδοχή του «ρίσκου», οι απαντήσεις έχουν μια τάση συγκέντρωσης μακριά
από τις επιλογές «Πάρα πολύ» και «Καθόλου», ενώ οι συσχετίσεις με τα ατομικά χαρακτηριστικά
δεν εντοπίζουν αποκλίσεις.
Σε συνάρτηση με την παραπάνω, η ερώτηση «Πόσο έτοιμος/η νιώθετε για να ανταποκριθείτε
στην έκτακτη αλλαγή σχολικής αίθουσας;» αναδεικνύει τη σχετική αυτοπεποίθηση των
εκπαιδευτικών του δείγματος με την πλειοψηφία (45%) να απαντά θετικά, το 33% «Μέτρια» και το
22% αρνητικά. Στα αξιοσημείωτα της στατιστικής συσχέτισης ανήκει ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των απαντήσεων «Μέτρια» (76%) ανήκουν σε γυναίκες κυρίως σχολείων αστικών
περιοχών (66,7%). Η κατανομή αυτή αφενός μεν επιτείνει την παραδοχή ύπαρξης «ρίσκου» στην
αιφνίδια αλλαγή αίθουσας, αφετέρου δε την αβεβαιότητα ανάληψής του (55% απαντά «Μέτρια»
και αρνητικά)
Η ερώτηση «Πόσο συχνά προβαίνετε σε αναδιάταξη των θρανίων των μαθητών;»
συγκεντρώνει έναν εξαιρετικό πλουραλισμό απαντήσεων. Ειδικότερα, 10% απαντά αρνητικά, 7%
δηλώνει ότι «δεν προβαίνει σε αναδιάταξη των θρανίων» (71,5% των οποίων είναι εκπαιδευτικοί
ειδικοτήτων σε μεγάλα σχολεία μη αγροτικών περιοχών), 3% ότι «δεν με απασχολεί ως προς την
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας» (όλοι εκπαιδευτικοί μεγάλων σχολείων αστικών περιοχών).
Το 20% δηλώνει ότι δεν προβαίνει σε αναδιάταξη θρανίων.
Η επόμενη ερώτηση «Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες πιστεύετε ότι επηρεάζεται
περισσότερο από την απόφαση του εκπαιδευτικού για αναδιάταξη των θρανίων στη σχολική
αίθουσα;» έδινε τη δυνατότητα επιλογής δύο παραγόντων από σχετική λίστα. Ο παράγοντας με τις
περισσότερες προτιμήσεις (42%) είναι η ισχυροποίηση των κοινωνικών σχέσεων των μαθητών,
ακολουθούμενη από τη διδακτική προσέγγιση του εκπαιδευτικού (40%), τον αποτελεσματικό έλεγχο
της πειθαρχίας της τάξης (33%), την καλύτερη συμμετοχή των μαθητών στη διδασκαλία (30%), τη
διαμαθητική συνεργασία (29%), ενώ η σχέση εκπαιδευτικού και μαθητών ανέρχεται στο 25%. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η κατανομή των απαντήσεων παρουσιάζει εξαιρετικό πλουραλισμό ως προς τα
έτη υπηρεσίας, την οργανικότητα και την περιοχή των σχολείων ενώ ως προς τις υπόλοιπες
κατηγορίες δεν εμφανίζεται απόκλιση από τους μέσους όρους.
Παρόμοιες επιλογές άφηνε και η επόμενη ερώτηση «Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείτε ότι η
απόφαση για αναδιάταξη των θρανίων εμπεριέχει μεγαλύτερο ποσοστό διακινδύνευσης για την
επιτυχία της διδασκαλίας;». Η μεγάλη πλειοψηφία (56%) εντοπίζει «ρίσκο» σε απόφαση για
αναδιάταξη θρανίων που λαμβάνεται χωρίς μελέτη των διαμαθητικών σχέσεων. Έμφαση στους
μαθητές δίνει το 41% που θεωρεί ότι το «ρίσκο» αφορά υλοποίηση χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνώμη
των μαθητών. Το 37% θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος όταν η αναδιάταξη δεν συνδυάζεται με τη
διδακτική προσέγγιση που επιλέγει ο εκπαιδευτικός και το 34% όταν αυτή χρειάζεται να υλοποιηθεί
έπειτα από συνεργασία με άλλους παράγοντες (διευθυντή ή γονείς). Επίσης, το 26% βλέπει
διακινδύνευση στον επηρεασμό της αναδιάταξης από την προσωπική άποψη του εκπαιδευτικού για
ορισμένους μαθητές και μόλις το 1% δεν βλέπει «ρίσκο» στην απόφαση αυτή. Οι απαντήσεις στην
ερώτηση αυτή παρουσιάζουν την ίδια πλουραλιστική κατανομή με την προηγούμενη ερώτηση.
Στην ερώτηση «Ποια από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε περισσότερο απαραίτητα μέσα σε
μια σχολική αίθουσα;» προκύπτει ότι η ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή συγκεντρώνει τις
περισσότερες θετικές απαντήσεις (92%), η συγκέντρωση εποπτικού υλικού ανέρχεται στο 90%
θετικών απαντήσεων, η βιβλιοθήκη στο 86%, η θεματική γωνιά στο 78%, τα ράφια ή ντουλάπια για
τα προσωπικά αντικείμενα των μαθητών 75%, οι διακοσμητικές εικόνες και φωτογραφίες 70%, ενώ
οι εκπαιδευτικοί του δείγματος φαίνεται ότι δεν θέλουν στην αίθουσά τους φυτά και λουλούδια:
35% απαντούν «Μέτρια» με τάση 34% προς το αρνητικό και 31% προς το θετικό.
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Από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτουν τα εξής:








Οι εκπαιδευτικοί στη μέγιστη πλειοψηφία δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής της αίθουσας
στην οποία θα διδάξουν κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Το δομικό χαρακτηριστικό της αίθουσας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας είναι η ακατάλληλη θερμοκρασία (92%), ενώ
ακολουθούν κατά σειρά θετικών απαντήσεων το μέγεθος της αίθουσας, ο επαρκής
αερισμός, ο φωτισμός, η ακουστική, τα χρώματα των τοίχων και το σχήμα της αίθουσας.
Όλες οι απαντήσεις συγκεντρώνουν θετικές απαντήσεις πάνω από το 60%.
Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας επηρεάζεται και από τη θέση της αίθουσας στον
χώρο του κτιρίου σε σχέση με τους άλλους χώρους δραστηριοτήτων. Το χαρακτηριστικό
αυτό επισημαίνεται από τους εκπαιδευτικούς αυθόρμητα, σε ερώτηση ανοικτού τύπου.
Όταν ο εκπαιδευτικός καλείται έκτακτα να διδάξει σε μια διαφορετική από τη συνηθισμένη
αίθουσα θεωρεί πως η διδασκαλία του μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο ως προς την
αποτελεσματικότητά της καθώς έρχεται αντιμέτωπος με έναν χώρο που πιθανώς δεν
γνωρίζει. Ωστόσο, δηλώνει έτοιμος να ανταποκριθεί στην αλλαγή αυτή.
Η αναδιάταξη των θρανίων των μαθητών αποτελεί καθοριστικό παράγοντας «ρίσκου». Οι
εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε αναδιάταξη των θρανίων σε μεγάλο ποσοστό (2/3 περίπου).
Το δεδομένο αυτό αναδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την κινητικότητα αυτού του
είδους σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της διδασκαλίας, ο οποίος συνδέεται σε πολύ
μεγάλο βαθμό τόσο με τις διαμαθητικές σχέσεις όσο και με την διδακτική προσέγγιση του
εκπαιδευτικού, αλλά και με τον έλεγχο της πειθαρχίας της τάξης.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αναδεικνύουν την ύπαρξη «ρίσκου» στις διδακτικές αποφάσεις
τις οποίες καλείται να λάβει ο εκπαιδευτικός ως προς τη διαμόρφωση και την αξιοποίηση του
χώρου. Αρχικά, το μικρό ποσοστό δυνατότητας επιλογής αίθουσας από τον εκπαιδευτικό στην
αρχή της σχολικής χρονιάς αναδεικνύει την ανάγκη για προώθηση του σχετικού διαλόγου στο
πλαίσιο της παιδαγωγικής ομάδας του σχολείου, παράλληλα με την οργάνωση χώρων κατάλληλων
για τη διδασκαλία της αισθητικής παιδείας. Επιπλέον, οι αποφάσεις του εκπαιδευτικού που
σχετίζονται με τον χώρο της σχολικής αίθουσας απαιτούν μελέτη των διαμαθητικών σχέσεων και
αξιοποίηση της αλληλεπίδρασης του μαθητή με τον χώρο στη διδακτική προσέγγιση του
εκπαιδευτικού. Η διάταξη των θρανίων, η τοποθέτηση των κατάλληλων αντικειμένων και η
προσαρμογή των δομικών στοιχείων του χώρου (στον βαθμό που αυτά μπορούν να αλλάζουν)
αποτελούν αποφάσεις που μπορούν, κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, να θέσουν σε «ρίσκο»
την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Αναδύεται, με τον τρόπο αυτό, η ανάγκη για προσεκτικό
και λεπτομερειακό διδακτικό σχεδιασμό, στον οποίο ο παράγοντας «χώρος» θα διαδραματίζει
ξεχωριστό ρόλο ανάμεσα στο πλήθος των παραγόντων που χρειάζεται να υπολογιστούν
προκειμένου να περιοριστεί το διδακτικό «ρίσκο».
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Περίληψη
Η ιστορία είναι μια διαρκής προσπάθεια αποδιάρθρωσης και επανασυναρμολόγησης των
πολιτισμικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών, ένα συνεχές διακύβευμα, ένα
πεδίο προς διερεύνηση και επαναδιαπραγμάτευση. Η ανάκληση της πληροφορίας κάθε φορά
υπόκειται στη δημιουργική παρέμβαση και ανάπλασή της από την ιστορούσα συνείδηση. Η στείρα
γεγονοτολογία που κυριαρχεί στη σχολική ιστορία συσκοτίζει τη διάσταση του ιστορικού χρόνου
ως βιωμένης πραγματικότητας, ενώ η κυρίαρχη δημόσια ιστορία συνήθως υπηρετεί εθνικές
σκοπιμότητες και λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου της ιστορικής συνείδησης. Ταυτόχρονα η
συνήθης μετωπική δασκαλοκεντρική διδασκαλία και η έμφαση στην αποστήθιση εξέθρεψε γενιές
μαθητών ιστορικά αναλφάβητων, που αντιμετωπίζουν την ιστορία μηχανικά και αδιάφορα. Η
συνειδητοποίηση του προβλήματος και η αναγνώριση της άρρηκτης σχέσης της ιστορικής
συνείδησης με τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και την πολιτική- εθνική ταυτότητα και τη
δημοκρατία, ωθεί την εκπαιδευτική κοινότητα στην ανανέωση των διδακτικών μεθόδων. Συνεπώς
προκύπτει ως ανάγκη ο εμπλουτισμός του γνωστικού αντικειμένου με στοιχεία που να
παρουσιάζουν τη γνώση όχι ως περατωμένη αλήθεια, αλλά ως ερευνητική διαδικασία.
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Συγκεκριμένα, εστιάζοντας και αποδομώντας τους μηχανισμούς ελέγχου και διαμόρφωσης
της συνείδησης που μετέρχονται τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, μέσα από τη μελέτη ενός θεσμικού
πεδίου, αυτού του γραμματοσήμου, υποστηρίζουμε ότι είναι δυνατή η καλλιέργεια και η όξυνση
της ιστορικής- κριτικής σκέψης των μαθητών, η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα δημοκρατίας και
δικαιωμάτων, αλλά και η ετοιμότητά τους να αναγνωρίζουν τους μηχανισμούς προπαγάνδας. Στην
παρούσα εισήγηση θα προταθούν διερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν στα γραμματόσημα
της Ιταλίας (1912/ 1922-1943) κατά την περίοδο της κατοχής των Δωδεκανήσων, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο και μείζονος σημασίας κομμάτι της τοπικής -και εθνικής μας- ιστορίας και θα
επιχειρήσουμε να καταστήσουμε τους μαθητές ικανούς να προβληματίζονται πάνω στη δημόσια
λειτουργία του γραμματόσημου, ως φορέα ιδεολογίας και κατ’ επέκταση να διαμορφώσουν
δημοκρατική συνείδηση.
Λέξεις κλειδιά: Γραμματόσημα, προπαγάνδα, φασισμός, ιταλοκρατία, ιστορική μάθηση,
ευρετική μέθοδος, δημοκρατική συνείδηση.
1. Εισαγωγή: Ιστορική μάθηση- κριτική σκέψη- δημοκρατική συνείδηση
Η ιστορία είναι μια διαρκής προσπάθεια αποδιάρθρωσης και επανασυναρμολόγησης των
πολιτισμικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών (Giroux & Simon, 1989). Η
στείρα γεγονοτολογία που κυριαρχεί στη σχολική ιστορία συσκοτίζει τη διάσταση του ιστορικού
χρόνου ως βιωμένης πραγματικότητας, ενώ η κυρίαρχη δημόσια ιστορία που κατά καιρούς
επικρατεί, υπακούει σε προκατασκευασμένα ερμηνευτικά σχήματα που υπηρετούν σκοπιμότητες
και εμποδίζουν την κριτική προσέγγιση και κατανόηση των ιστορικών τεκταινόμενων.
Σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις η ιστορική μάθηση «εκλαμβάνεται ως η προσωρινή
κατάληξη μιας ατομικής ή συλλογικής ερευνητικής διαδικασίας, που προσομοιάζει υπό όρους με
αυτήν των ιστορικών, …. επιτρέποντας αφενός στους μαθητές και τις μαθήτριες να κατανοήσουν
τη διαδικασία συγκρότησης της ιστορικής γνώσης και αφετέρου να συνειδητοποιήσουν την
οργανική συνύφανση μεθοδολογίας, εννοιών και γνωστικού περιεχομένου» (Κόκκινος - Νάκου,
2004: 15). Συνεπώς η κριτική σκέψη είναι στοιχειώδης δεξιότητα που ενισχύει και ενισχύεται από
την ιστορική έρευνα, (Baynham, 1995) οι οποίες αμφότερες πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη
διδασκαλία της ιστορίας (Balin, Case, Coombs & Daniels, 1999). Η ευρετική στρατηγική που
προτείνεται κατά την διδασκαλία της ιστορίας, εμπεριέχει διατύπωση ερωτημάτων για την επίλυση
προβλημάτων (problem solving), εστιασμένη ευρετική (sourcing heuristic και close reading:
αναγνώριση πηγών και εκ του σύνεγγυς ανάγνωση), επιβεβαιωτική ευρετική (corroboration
heuristic: συσχέτιση πηγών με άλλες, διακειμενικές συνδέσεις) και ένταξη των πηγών στα ιστορικά
συμφραζόμενά τους (contextualization)7.
Επιπλέον, στη φιλοσοφία της σύγχρονης διδακτικής της ιστορίας για την εμβάθυνση στη
διδασκαλία ενός θέματος, θεωρείται αναγκαία η επεξεργασία ενός ποικίλου υλικού, ανάμεσα στο
οποίο συγκαταλέγονται πηγές: εικονιστικές, λογοτεχνικές, αρχεία, έργα τέχνης, ντοκιμαντέρ,
ταινίες, μουσική (Percoco, 2001). Μια αδιαμφισβήτητα σημαντική πηγή αποτελούν και τα
γραμματόσημα, ως τεκμήρια πολιτικών και ιδεολογικών επιλογών (Βαρδοπούλου, 2014).
Εφαρμόζοντας την ευρετική στρατηγική, μέσα από γραμματόσημα της περιόδου της κατοχής
των Δωδεκανήσων από τους Ιταλούς –και τους Γερμανούς- θα θέσουμε τους μαθητές σε ρόλο
ερευνητή, ζητώντας τους να αναλύσουν τα συνθετικά τους στοιχεία (sourcing- close reading), να τα
εντάξουν στο ιστορικό- ιδεολογικό τους συγκείμενο (contextualization) και να τα συσχετίσουν με
άλλες πηγές (corroboration), ενισχύοντας τα συμπεράσματά τους. Κατά την εφαρμογή της εκ του
σύνεγγυς αναγνώσεως, θα επιμείνουμε στην αναπαραστατική (ideational) (Kress & V. Leeuwen,
2006: 40) διάσταση των γραμματοσήμων, που αφορά στην ανάλυση των στοιχείων που
απεικονίζονται σε αυτά
7

http://chnm.gmu.edu/tah-loudoun/wp-content/guidelines/historical-thinking.pdf
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Στόχος μας είναι η εστίαση στους μηχανισμούς ελέγχου και διαμόρφωσης της συνείδησης
που μετέρχονται τα ολοκληρωτικά καθεστώτα και κατ’ επέκταση η καλλιέργεια και η όξυνση της
ιστορικής- κριτικής σκέψης των μαθητών, η ετοιμότητά τους να αναγνωρίζουν τους μηχανισμούς
προπαγάνδας και κατ’ επέκταση, η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα δημοκρατίας.
2. Γραμματόσημα και ιδεολογία
Ενώ η λειτουργία του γραμματόσημου θα μπορούσε να επιτελεσθεί με την απλή αναγραφή
της ονομαστικής του αξίας, η εικονογράφησή του και η ευρεία θεματολογία του προδίδουν τον
πολυδιάστατο ρόλο του στη διάδοση ιδεών και στη διαμόρφωση απόψεων. Οι φιλοτελικές εκδόσεις
συνιστούν ένα εργαλείο διαχείρισης αυτής της μνήμης. Είναι στιγμές (moments) ιστορίας που
μεταδίδουν πληροφορίες για το παρελθόν (Le Goff, J. & Nora, P., 1975).
Οι εκδόσεις των γραμματοσήμων διακρίνονται σε:
1.
2.
3.
4.
5.

Τακτικές
Έκτακτες
Αναμνηστικές Αεροπορικές
Προνοίας
Ενάριθμες.

Τόσο οι κοινές όσο και οι αναμνηστικές σειρές αφορούν συνήθως σε σημαντικά ιστορικά
γεγονότα και πρόσωπα που επιλέγονται για να προβάλουν τη χώρα στο εσωτερικό και το
εξωτερικό, με λίγα λόγια μετατρέπονται σε όχημα διάδοσης ιδεολογικών θέσεων που αποτυπώνουν
τις προθέσεις της εκάστοτε εξουσίας.
Γίνεται αντιληπτό ότι ενώ η λειτουργία του γραμματόσημου θα μπορούσε να επιτελεσθεί με
την απλή αναγραφή της ονομαστικής του αξίας, η εικονογράφησή του και η ευρεία θεματολογία
του προδίδουν τον πολυδιάστατο ρόλο του στη διάδοση ιδεών και στη διαμόρφωση απόψεων.
Με δεδομένο ότι τα γραμματόσημα αποτελούν μέρος της εθνικής ιστορικής αφήγησης με
έμφαση στα κατορθώματα των προγόνων και των σύγχρονων και με σκοπό τη σφυρηλάτηση της
εθνικής υπερηφάνειας και ενότητας (Moniot, 2002: 123-124), ανάγονται σε διαμορφωτικό
παράγοντα της ταυτότητας ενός κράτους (Ricoeur, 1990).
Η πραγματικότητα αλλοιώνεται και υποτάσσεται στην ιδεολογική θεώρηση, και οι κυρίαρχες
ιδέες πλάθουν τις εικόνες προς «δημόσια χρήση». Γι’ αυτό αποκτά ιδιαίτερο εκπαιδευτικό
ενδιαφέρον η εξέταση της συμβολής του γραμματόσημου ως πολιτισμικής συνιστώσας διαχείρισης
της συλλογικής μνήμης και διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότητας, πράγμα που εκφράζεται εξίσου
με πάσης φύσεως δημόσιες εκδηλώσεις και σύμβολα, οδωνύμια, μνημεία και αγάλματα, επετείους,
αποσιωπήσεις ή παραχαράξεις.
3. Τα χαρακτηριστικά του –Ιταλικού- φασισμού
Ο ιταλικός φασισμός αποτελεί μόρφωμα που συνδυάζει ποικίλες ιδιότητες, μεταξύ των
οποίων προεξάρχουσες τις εξής (Eco, 1995): μοντερνισμός- εκσυγχρονισμός με ταυτόχρονη
καταδίκη του καπιταλισμού, λαϊκισμός, εθνοκεντρισμός, αντιελιτισμός, επεκτατισμός.
Ο μοντερνισμός, εξ ορισμού αντιτίθεται στην αρχή της ταυτότητας, της εθνικότητας καθώς
και στην παράδοση (Φιορεβάντες, 1993: 237-238). Παρόλα αυτά στην πολιτική και δη στον
φασισμό, το μοντέρνο και η εθνική ταυτότητα συμπλέκονται άρρηκτα σε ένα μοναδικό ιστορικό
οξύμωρο (Calotychos, 1990: 85)8. Ο εθνικισμός και η αναπαράσταση του παρελθόντος ως «εθνική
κληρονομιά» που οδηγεί στη γαλούχηση μιας εθνικής ταυτότητας, αναπτύχθηκε ταυτόχρονα όταν
το έθνος διεκδικούσε κοινότητες οι οποίες προσδιορίζονταν από διαφορετικές χωρικές κλίμακες ή
Η λαϊκιστική βάση του ελληνικού μοντερνισμού του 30 δεν έπαυε ποτέ να τονίζει τη –διαφοροποιημένη μεν, αλλά –
ακλόνητη σχέση της με το αρχαίο παρελθόν.
8
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κοινωνικές σχέσεις. Το εθνικό κράτος υποστήριξε την εδραίωση της εθνικής κληρονομιάς ως
συλλογικού προσδιορισμού, καθώς έγινε το μέσο με το οποίο απορρόφησε ή εξουδετέρωσε
ανταγωνιστικές κληρονομιές των κοινωνικο‐πολιτιστικών ομάδων ή περιοχών τις οποίες
περιέκλεινε στα όριά του (Graham, Ashworth & Tunbridge, 2000:12).
Από την άλλη, τα φασιστικά καθεστώτα ιδιοποιήθηκαν στοιχεία του μοντερνισμού, στην
εμμονή τους με την πρόοδο και την τεχνολογική εξέλιξη, τα οποία προσάρμοσαν στη δική τους
διαχειριστική εκδοχή, συνδυάζοντάς τα με λαϊκίστικα προτάγματα. Ο N. Davies αναφέρει ότι
ανεξάρτητα από την ακριβή σχέση μεταξύ εθνικισμού και εκσυγχρονισμού, «είναι αδιαμφισβήτητο
ότι η εκσυγχρονιστική διαδικασία επέκτεινε τον ρόλο του εθνικισμού πέρα από όλα τα
προηγούμενα όρια» (Davies, 1996: 821).
Επιπλέον, ο φασισμός είναι λαϊκισμός. Οι στολές, οι παρελάσεις, οι λαμπαδηδρομίες, τα
κολοσσιαία θεάματα αρένας, τα συνθήματα, το προγονικό μεγαλείο …όλα αυτά τα
εκμεταλλεύτηκαν τέλεια όλοι οι φασίστες δικτάτορες (Ραφαηλίδης, 1993).
Εξίσου, ο λαϊκισμός δεν είναι ποτέ τίποτα άλλο από την αντιστροφή ενός εθνοκεντρισμού,
που …. παραβλέπει τις ταξικές συνθήκες (Bourdieu, 2004: 416). Τα πυρηνικά στοιχεία του
λαϊκισμού, η έκκληση προς το λαό και ο αντιελιτισμός (Μουζέλης, 1989: 24), αποτελούν οργανικά
στοιχεία του ιταλικού φασισμού. Εξίσου, η φασιστική ιδεολογία υιοθέτησε επεκτατικές θεωρίες
για ανασύσταση του ρωμαϊκού κόσμου (romanita) στις βάσεις ενός νέου λατινικού πολιτισμού
(nuova latinita)9, ώστε να δικαιολογήσει την αποικιακή πολιτική της και την εκμετάλλευση ξένων
εδαφών. Όλα τα παραπάνω αντανακλούν στα γραμματόσημα της περιόδου της Ιταλοκρατίας των
Δωδεκανήσων.
3.1. Η πολιτική των Ιταλών στα Δωδεκάνησα
Οι Ιταλοί αποβιβάστηκαν προσωρινά στη Ρόδο τον Απρίλιο του 1912 κατά τη διάρκεια του
ιταλοτουρκικού πολέμου, με το πρόσχημα να εμποδίσουν τον ανεφοδιασμό των Τούρκων προς τη
Λιβύη. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο με τη Συνθήκη των Σεβρών στις 10 Αυγούστου του 1919,
η Τουρκία παραιτήθηκε από κάθε δικαίωμα στα Δωδεκάνησα και η Ιταλία το ίδιο υπέρ της
Ελλάδος, αλλά η συνθήκη δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Στη συνέχεια, με την υπογραφή της Συνθήκης
της Λοζάνης (24-07-1923) η Ιταλία απέκτησε πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα στα Δωδεκάνησα.
Οι παρεμβάσεις των Ιταλών στα νησιά διαφοροποιούνται ανάλογα με τις φάσεις της εκεί
παρουσίας τους: επί προσωρινής, στρατιωτικού χαρακτήρα, διοίκησης (1912-1923) και επί
Κτήσεως (Possedimento) (1923-1943). Έτσι, κατά την πρώτη περίοδο η πολιτική είναι πιο ήπια και
οι παρεμβάσεις περιορισμένες σε αριθμό και επικεντρωμένες σε συγκεκριμένα ελάχιστα κτήρια και
στη θεσμοθέτηση της ‘Ζώνης Σεβασμού’ «Μνημειακής Ζώνης» (Καρατζάς, 2015: 237). Στη
δεύτερη περίοδο η ιταλική διοίκηση, σύμφωνα με τις αρχές του νέου καθεστώτος το οποίο είχε
ανέβει στην εξουσία στις 28/10/1922, πραγματοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα
αποκαταστάσεων κτηρίων με την εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου (1926) (Τσιρπανλής, 1998:
216), επιδιώκοντας να νομιμοποιήσει την πολιτική ηγεμονία της στα νησιά (Καρατζάς, 2015: 236).
Παρόμοια είναι και η εξέλιξη των γραμματοσήμων. Η πρώτη ειδική σειρά αποκλειστικά για
τα νησιά (έως τότε κυκλοφορούσαν ιταλικά γραμματόσημα επισημασμένα), κυκλοφόρησε στις 19
Μαρτίου του 1929 και συνέπεσε και με την επίσκεψη του βασιλιά της Ιταλίας στη Ρόδο.
Η κατάκτηση των Δωδεκανήσων από τους Ιταλούς αιτιολογήθηκε ηθικά, στο πλαίσιο της
αταβιστικής ιδεολογίας τους (Κιτρομηλίδης, 2001: 143-164), μέσα από την ανάδειξη της
μεσαιωνικής ιστορίας της πόλης υπό το ιδεολογικό πρίσμα της Latinità και μετέπειτα της
Romanità.
Λίγους μήνες μετά την ανάληψη καθηκόντων ως Κυβερνήτης των Νησιών, ο C.M. de Vecchi
σε ομιλία του στους φοιτητές της σχολής Dante Alighieri, υπογράμμισε το ‘αυτονόητο’ της
ανάδειξης του ιπποτικού χαρακτήρα των μνημείων της Ρόδου αλλά και την στενή σχέση εξουσίας/
9

http://diolkos.blogspot.gr/2014/03/blog-post_7105.html
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παρόντος και ανάδειξης του Παρελθόντος. Η ομιλία αυτή δημοσιεύθηκε στην προπαγανδιστική
εφημερίδα Messaggero di Rodi στο άρθρο ‘La solenne inaugurazione del Corso di Alta Cultura’
(2/08/1937): Η Ρόδος ως σημείο συνάντησης Ανατολής με την Δύση αποτελεί περίφημο προμαχώνα
του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η Ρώμη άφησε εδώ τα σημάδια του αυτοκρατορικού της μεγαλείου.
Εδώ οι Ιωαννίτες ιππότες απέδειξαν την πίστη τους με την εκδήλωση του ηρωισμού τους και της
αξίας τους. Όλα αυτά που θα δείτε και θα μελετήσετε θέλουν να είναι απόδειξη της romanità, δηλαδή
της italianità, δηλαδή του δυτικού πολιτισμού: αφού είναι πολιτισμός της Ρώμης, ο ίδιος που
επικρατεί σήμερα στον κόσμο και έξω από τον οποίο υπάρχει μόνο το σκοτάδι. …. Σήμερα ενεργούμε
σε συνέχεια με το χθές και με το βλέμμα στραμμένο προς το αύριο. Αν η Ρώμη έμεινε στη Ρόδο έξι
αιώνες, Ο Φασισμός θα μείνει τουλάχιστον εξήντα. (Καρανάσος, 2009: 300-301).
4. Παραδείγματα
4.1. Σύνδεση με την αρχαιότητα- ερείσματα στο παρελθόν
Η ιδέα της ‘πατρίδας’ είναι συστατική στην διαδικασία συγκρότησης εθνικής ταυτότητας. Η
πατρίδα είναι η χώρα των ‘φερόμενων (ως) προγόνων και των ιερών τόπων που περπάτησαν,
πολέμησαν και διδάξαν οι ήρωες και οι σοφοί… ένα “εθνοτοπίο” (ethnoscape), ένα ποιητικό τοπίο
το οποίο αποτελεί προέκταση και έκφραση του χαρακτήρα της εθνικής κοινότητας. (Smith, 1998:
63).


Zητάμε από τους μαθητές να εντοπίσουν στο διαδίκτυο (εικόνες) με λέξεις- κλειδιά: stamps
Rodi knights, να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα (τα θέματα της πρώτης σειράς που
κυκλοφόρησε ήταν ιπποτικά: μύλος, ιπποτική γαλέρα, ιππότης με πανοπλία, νεκρός ιππότης
και ιππότης προσευχόμενος). Κατόπιν να απαντήσουν πώς μέσω των γραμματοσήμων ο
χώρος εγγράφεται ιδεολογικά ως προγονική κληρονομιά των Ιταλών.

Τον Οκτώβριο του 1932 κυκλοφόρησε το παρακάτω γραμματόσημο στη Δωδεκάνησο σε
σχέδια του ζωγράφου Bramanti.



Ζητάμε από τους μαθητές να παρατηρήσουν τα σύμβολα, τα αρχικά γράμματα και τους
αριθμούς που περιέχονται και να ερμηνεύσουν τη σημασία τους. Βοηθητικές λέξειςκλειδιά: Amadeus δούκας της Σαβοΐας, 1249.

Τα σύμβολα είναι οι fasces (=δέσμες), το αρχαίο ρωμαϊκό έμβλημα εξουσίας των αρχόντων
της ρωμαϊκής πολιτείας, από δέσμες ράβδων. Τα αρχικά F.E.R.T. σημαίνουν "Fortidudo ejus
Rhodum tenuit" (η δύναμή του φρουρούσε τη Ρόδο). Η φράση συνιστά φόρο τιμής στον Μέγα
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Amadeus (1249), ιδρυτή της δυναστείας των Σαβόυ. Στα 1310 ενίσχυσε την άμυνα της πόλης της
Ρόδου ενάντια στην επίθεση που δεχόταν από τους Σαρακηνούς. Οι δε ημερομηνίες παραπέμπουν
στην χρονολογία κατάληψης των Δωδεκανήσων και στην άνοδο του Μουσολίνι στην εξουσία.
Την 1η Δεκεμβρίου του 1930, για τα 2000 χρόνια του Βιργιλίου επισημαίνεται για τα
Δωδεκάνησα η ιταλική αναμνηστική σειρά, σε διαφορετικά χρώματα από την πρωτότυπη, με την
γενική ένδειξη ISOLE ITALIANE DELL’ EGEO. Tα γραμματόσημα φέρουν φράσεις από την
Αινειάδα και τα Γεωργικά του Βιργίλιου. Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα εξ αυτών.
Στο κάτω δεξί μέρος, η φράση: "ANTIQVAM EXQVRITE
MATREM". "Αναζητήστε την αρχαία πατρίδα σας",
Αινειάδα 3.94-96
Κείμενο: ECCE TIBI AVSONIAE TELLVS HANC
ARRIPE VEIIS (AEN.III)
Μπροστά σου βρίσκεται η γη της Αυσονίας. Σήκωσε πανιά και
κατάκτησέ την. Αινειάδα 3.477 (Προφητεία του Έλενου, γιου
του Πριάμου προς τον Αινεία).


Zητάμε από τους μαθητές να αναζητήσουν στο διαδίκτυο με λέξεις- κλειδιά: Virgil, Isole
Italiane del’ Εgeo, 1930, τα γραμματόσημα της σειράς. Στη συνέχεια να παρατηρήσουν τις
παραστάσεις, να μεταφράσουν τις λατινικές φράσεις (μέσω ηλεκτρονικής μετάφρασης) και
να ερμηνεύσουν τις συγκεκριμένες επιλογές ως μέρος της ευρύτερης πολιτικής
προπαγάνδας του καθεστώτος. Να συνδυάσουν τα συμπεράσματά τους με τη ρήση του Έκο:
«Στους ανθρώπους που νιώθουν πως δεν έχουν πλέον ξεκάθαρη κοινωνική ταυτότητα, ο
πρωτοφασισμός λέει πως το μοναδικό τους προνόμιο είναι το πιο κοινό, ότι έχουν γεννηθεί
στην ίδια χώρα. Αυτή είναι και η απαρχή του εθνικισμού»

Στις 10 Μαΐου 1938, για τα 2000 χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αυγούστου
κυκλοφόρησε η αντίστοιχη ιταλική σειρά με αλλαγμένα χρώματα και επισημασμένη με το ISOLE
ITALIANE DELL’ EGEO. Σε όλα τα επετειακά γραμματόσημα υπάρχουν παραπομπές από το
Monumentum Ancyraneum του Αυγούστου, την περιγραφή όλων των πράξεών του Αύγουστου
(Res Gestae Divi Augusti) προς όφελος του Ρωμαϊκού λαού.


Ζητάμε από τους μαθητές να παρατηρήσουν τα γραμματόσημα στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.hist.uib.no/antikk/stamps/serie79.htm
Στη συνέχεια να αιτιολογήσουν τη
σύνδεση Αύγουστου- Μουσολίνι, κάνοντας αναζήτηση με λέξεις- κλειδιά: Ρομανιτά,
φασισμός (επιδιώκουμε να γίνει αντιληπτό το λανθάνον μήνυμα που είναι ότι, όπως ο
Αύγουστος, που ήταν από τους μεγαλύτερους ηγέτες, είχε φέρει ειρήνη στον κόσμο, το ίδιο
και ο Μουσολίνι, που ήταν το σύγχρονο ομόλογό του, θα έφερνε τάξη σε μια
κατεστραμμένη χώρα).

Σε ένα από τα γραμματόσημα της σειράς, το άγαλμα του Καίσαρα στέκεται πάνω σε
ανολοκλήρωτες κολώνες.
Κείμενο: COEPTA PROFLIGATAQVE OPERA A PATRE MEO
PERFECI
Ολοκλήρωσα έργα που είχαν ξεκινήσει και σχεδόν υλοποιηθεί από τον
πατέρα μου. (Το Φόρο Julium και τη Βασιλική που βρισκόταν μεταξύ του
ναού του Κάστορα και του Κρόνου)
Απόσπασμα από Mon.Anc. 20:
Forum Iulium et basilicam, quae fuit inter aedem Castoris at aedem
Saturni coepta profligataque opera a patre meo perfeci.
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Ζητάμε από τους μαθητές να εξηγήσουν το συμβολισμό, αναζητώντας πληροφορίες για τα
imperia fora (αυτοκρατορικά φόρα- αγορές) και την ανακατασκευή τους από το Μουσολίνι.
Επίσης απεικονίζεται ένα αστέρι. Ζητάμε να εντοπίσουν πληροφορίες με τη λέξη- κλειδί
Ilium sidus (κομήτης του Καίσαρα) και να τις συνδυάσουν με τη σχέση Ιούλιου ΚαίσαραΑύγουστου και τη θεοποίηση των Ρωμαίων αυτοκρατόρων και του Μουσολίνι.
Κατόπιν, να ενισχύσουν τα συμπεράσματά τους παρατηρώντας την παράσταση στα
παρακάτω γραμματόσημα (που κυκλοφόρησαν μόνο στην Ιταλία):
Κείμενο: ANTICHE VESTIGIA - NUOVI AUSPICI
Αρχαία σημεία- νέοι οιωνοί.

Κείμενο: NUOVE STRADE PER LE NUOVE LEGIONI
Νέοι
δρόμοι
για
νέες
λεγεώνες.





Να αναζητήσουν πληροφορίες με λέξεις κλειδιά: forum Ιούλιου Καίσαρα και Τραϊανού.
Να παρατηρήσουν τη φράση στη βάση του κίονα (Milliarivm avrevm) και να
πραγματοποιήσουν αναζήτηση στο διαδίκτυο, ώστε να ταυτοποιήσουν το μνημείο και να
εξηγήσουν τη σημασία του.
Να ενισχύσουν τις απόψεις τους λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα αποσπάσματα από
κείμενο του Ουμπέρτο Έκο: «Το πρώτο χαρακτηριστικό του πρωτοφασισμού είναι η
λατρεία της παράδοσης. Αυτή η νέα κουλτούρα έπρεπε να είναι συγκρητιστική. …. γιατί
όλα παραπέμπουν, με αλληγορικό τρόπο, στην ίδια αρχέγονη αλήθεια».

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι να γίνει αντιληπτή η συστηματική προσπάθεια των
φασιστών να αναμορφώσουν τα αυτοκρατορικά Fora στη Ρώμη, κατασκευάζοντας την Via dell'
Impero από το Κολοσσαίο μέχρι το μνημείο του Vittorio Emanuelle, και μέσα από αυτό να
επιτύχουν την «ιδεολογική ενοποίηση της Ιταλίας» υπό την αιγίδα τους. Τα αυτοκρατορικά fora της
Ρώμης τονίζουν τη συνέχεια από το παρελθόν στο σήμερα.
4.2. Πολεμική ανδρεία -Επίδειξη στρατιωτικής δύναμης


Ζητάμε από τους μαθητές να εντοπίσουν τα γραμματόσημα του 1934 με θέμα τα μετάλλια
ανδρείας (medaglie al valore militare) και να τα εξετάσουν υπό το πρίσμα του δόγματος του
Φασισμού του Μουσολίνι: «Ο φασισμός αποκηρύσσει το δόγμα του πασιφισμού (κίνημα
ειρήνης) που γεννήθηκε από την παραίτηση από τον αγώνα και από μια πράξη δειλίας
απέναντι στη θυσία. Μόνο ο πόλεμος αναδεικνύει στην μεγαλύτερη έντασή της την
ανθρώπινη ενέργεια και βάζει τη σφραγίδα της ευγένειας στους ανθρώπους που έχουν το
θάρρος να τον αντιμετωπίσουν», καθώς και με τις θέσεις του Έκο: «Για τον πρωτοφασισμό,
δεν υπάρχει αγώνας για τη ζωή· αντίθετα, η ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας. Επομένως, ο
ειρηνισμός ισοδυναμεί με συναλλαγή με τον εχθρό. Είναι κακός, γιατί η ζωή είναι ένας
συνεχής πόλεμος» και «Όλοι μαθαίνουν πως πρέπει να γίνουν ήρωες. Σε κάθε μυθολογία, ο
ήρωας είναι ένα εξαιρετικό ον, αλλά για την πρωτοφασιστική ιδεολογία ο ηρωισμός είναι ο
κανόνας. Αυτή η λατρεία του ηρωισμού συνδέεται στενά με τη λατρεία του θανάτου».
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Επίσης να βρουν πληροφορίες για τους γρεναδιέρους και να εξηγήσουν το νόημα της
παράστασης του παρακάτω γραμματοσήμου.
Κείμενο: TRE SECOLI DI GLORIA
Τρεις αιώνες δόξας.
Ο
στρατιώτης
που
περιβάλλεται
από
συρματόπλεγμα ρίχνει χειροβομβίδα. Στο βάθος ένας
πρώην γρεναδιέρος, τονίζοντας τη συνέχεια.



Ζητάμε ενισχυτικά να παρατηρήσουν το παρακάτω γραμματόσημο που κυκλοφόρησε μόνο
στην Ιταλία το 1935:
Στρατιώτης που στέκεται φρουρός δίπλα στον μεγάλο σταυρό.
Κείμενο: RACCONTATE AL POPOLO COME SIA DOLCE L'ORGOGLIO
DEL SANGVE VERSATO (DELCROIX)
Πείτε στον κόσμο πόσο γλυκιά είναι η περηφάνια του χυμένου αίματος.



Ζητάμε να αναζητήσουν πληροφορίες για το χώρο που απεικονίζεται στο γραμματόσημο,
το ιερό των μαρτύρων (Sacrario die Martiri) και να ερμηνεύσουν τις επιγραφές στο σταυρό
και στα τείχη που τον πλαισιώνουν (Per la Patria immortale/ Presente). Πώς το
γραμματόσημο εναρμονίζεται με τις παραπάνω αρχές του φασισμού (ηρωισμός, δράση,
αυτοθυσία, πόλεμος);

4.3. Συμμαχία κράτους- εκκλησίας


Ζητάμε από τους μαθητές, αφού λάβουν υπόψη το παρακάτω απόσπασμα από το Δόγμα του
Φασισμού: «Ο φασισμός τώρα και πάντα πιστεύει στην αγιότητα και στον ηρωισμό. Το
φασιστικό κράτος δεν είναι αδιάφορο προς τη θρησκεία γενικά ή για εκείνη τη
συγκεκριμένη και θετική πίστη που είναι ο ιταλός καθολικισμός. Το κράτος δεν αρθρώνει
θεολογία, αλλά η ηθική και η θρησκεία θεωρείται ως μία από τις βαθύτερες εκδηλώσεις του
ανθρώπινου πνεύματος. Η φασιστική κατάσταση σέβεται τον Θεό όπως αντιλαμβάνεται και
λατρεύεται από απλούς ανθρώπους», να παρατηρήσουν το παρακάτω (αριστερά)
γραμματόσημο, -που κυκλοφόρησε με αφορμή την καθιέρωση του «Αγίου έτους» των
καθολικών το 1935 στα Δωδεκάνησα και το Ιταλικό (δεξιά) του 1932 και να ερμηνεύσουν
τους συμβολισμούς τους:
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να αναζητήσουν πληροφορίες για την ιστορία των ιερών ετών, με λέξεις κλειδιά: Φίλιππος ο
Δ΄ ο Ωραίος, Κλήμης ο Ε΄, Αβινιόν και να παρουσιάσουν την εξέλιξη της καισαροπαπικής
διαμάχης
να αναζητήσουν με λέξεις – κλειδιά: Πάπας Πίος ο ΧΙ, Anno Santo, Συνθήκη Λατερανού
την απάντηση στο εάν η καθιέρωση του εορτασμού ήταν καθαρά πράξη χριστιανικού
περιεχομένου, ή υπόκρυπτε και άλλες διαστάσεις ως προς τις σχέσεις κράτους και
εκκλησίας και τα αμοιβαία τους συμφέροντα; Επικουρικά να μελετήσουν το άρθρο:
http://antikleidi.com/2013/03/12/vatican/
4.4. Πειθαρχία -Αθλητισμός- ψυχαγωγία- Νεολαία

Στις 15 Ιουνίου 1934 κυκλοφόρησε στη Δωδεκάνησο η ιταλική σειρά με θέμα τη νίκη της
Ιταλίας στο 2o παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.





Ζητάμε από τους μαθητές να συσχετίσουν την ακόλουθη ρήση του Μουσολίνι: «Ο
φασισμός για να υπάρχει επάξια στην κοινότητα των πολιτισμένων ανθρώπων
παρακολουθεί τους συγχρόνους του με άγρυπνα μάτια και επιβλέπει την νοητική τους
κατάσταση. Το κράτος εκπαιδεύει τους πολίτες του στην πολιτική αρετή» (Μussolini, 1933:
235-244), με τα παρακάτω γραμματόσημα και να στοχαστούν πάνω στο ρόλο του
αθλητισμού και της οργανωμένης ψυχαγωγίας στα φασιστικά καθεστώτα. Να εντοπίσουν
και άλλα ιστορικά παραδείγματα από την ελληνική ή την παγκόσμια ιστορία.
Επίσης, ζητάμε να παρατηρήσουν τα αντικείμενα που εμφανίζονται στο παραπάνω
γραμματόσημο και να αναζητήσουν πληροφορίες με τα αρχικά O.N.D. ή αλλιώς με τη
φράση Opera Nazionale Dopolavoro. Επιπρόσθετα να αναζητήσουν πληροφορίες για την
ΕΟΝ (νεολαία Μεταξά) την ιταλική Μπαλίλλα, και τη Χιτλερική νεολαία (Hitler Jugend)
1932 (ιταλικό)
Κείμενο: RITEMPRANDO LE FORZE PER IL LAVORO
DI DOMANI
Χαλάρωσε τη δύναμη για την αυριανή εργασία.

5. Συμπεράσματα
Στο παρόν άρθρο προτάθηκε μια διδακτική προσέγγιση της ιστορίας μέσω της ευρετικής
μεθόδου, με εργαλείο την ανάλυση εικόνας σε αναπαραστατικό επίπεδο. Άξονας της πρότασης
είναι η διερεύνηση των μηχανισμών ελέγχου και διαμόρφωσης της συνείδησης και της εθνικής
ταυτότητας από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα και δη από τη φασιστική Ιταλία και μέσο τα
γραμματόσημα της περιόδου της Ιταλοκρατίας των Δωδεκανήσων. Αναλύοντας και αποδομώντας
τα συστατικά στοιχεία των γραμματοσήμων και συνδυάζοντάς τα με το ιστορικό συγκείμενο και το
δόγμα του Φασισμού όπως διατυπώθηκε από τον Μουσολίνι, υποστηρίζουμε ότι είναι δυνατή η
καλλιέργεια και η όξυνση της ιστορικής- κριτικής σκέψης των μαθητών, ο εντοπισμός των
χαρακτηριστικών των ολοκληρωτικών καθεστώτων, η κατανόηση των μηχανισμών προπαγάνδας
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και περαιτέρω η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων. Οι
προταθείσες διερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν στα γραμματόσημα της Ιταλίας (1912/
1922-1943) κατά την περίοδο της κατοχής των Δωδεκανήσων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και
μείζονος σημασίας κομμάτι της τοπικής -και εθνικής μας- ιστορίας συνιστά μέρος ευρύτερης
μελέτης υπό δημοσίευση, στόχος της οποίας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές της Δωδεκανήσου την
ιστορία του τόπου τους, να καταστούν ικανοί να προβληματίζονται πάνω στη δημόσια λειτουργία
του γραμματόσημου ως φορέα ιδεολογίας και κατ’ επέκταση να διαμορφώνουν δημοκρατική
συνείδηση.
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Περίληψη
Με δεδομένο το γεγονός ότι η διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση των υπηρεσιακών
στελεχών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ομαλής και
εύρυθμης λειτουργίας των οργανισμών, τόσο στις συναλλαγές τους με τους πολίτες όσο και στις
ενδοϋπηρεσιακές τους συναλλαγές, είναι αντιληπτή άμεσα η σπουδαιότατα της ύπαρξης ενός
διοικητικά και θεσμικά οργανωμένου συστήματος ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση
αυτή θα απαντά άμεσα τόσο στην προσαρμογή των υπηρεσιών στις ταχύτατες αλλαγές του
εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις συναλλαγές του οργανισμού, όσο και
στην άμεση και οριζόντια ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων σε αυτές φορέων ώστε να
επικαιροποιούνται άμεσα οι αναδιαμορφωθείσες διαδικασίες προς όφελος του τελικού αποδέκτη
που είναι ο πολίτης και δημότης της χώρας μας.
Λέξεις κλειδιά: Υπηρεσιακή, Εκπαίδευση, Δήμος, Επιμόρφωση, ΟΤΑ,
1. Εισαγωγή
Αναγνωρίζοντας ως επιβεβλημένη την επιμόρφωση ως
διαδικασία
εκπαίδευσης,
επανεκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού, η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να
αναδείξει τις αδυναμίες από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιμόρφωσης των στελεχών της
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δημόσιας διοίκησης και την ανάδειξη εναλλακτικών και μη συμβατικών τρόπων εκπαίδευσης του
υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού, του συνόλου των φορέων της δημόσιας διοίκησης, με
έμφαση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λόγω της φύσεως και της αμεσότητάς τους με
τους πολίτες.
Ο προτεινόμενος εναλλακτικός τρόπος επιμόρφωσης αξιώνει αφενός να απαλλάξει τους
οργανισμούς από το πρόσθετο κόστος που προϋποθέτει ο συμβατικός τρόπος επιμόρφωσης,
αφετέρου να μην στερεί τη φυσική παρουσία των στελεχών από τον οργανισμό για το χρόνο που
διαρκεί η επιμόρφωση. Θα λαμβάνει χώρα εντός του φορέα και εντός του ωραρίου εργασίας, από
τα ίδια τα στελέχη του φορέα, εξού και ο όρος «ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση» .
Όλα βέβαια τα ενδεχόμενα εναλλακτικά μέτρα επιμόρφωσης των στελεχών των ΟΤΑ
προϋποθέτουν τη συναίνεση των ίδιων των στελεχών προς την κατεύθυνση αυτή. Πρωτίστως
λοιπόν θα πρέπει να έχουν πειστεί και κατανοήσει την αναγκαιότητα της συνεχούς εκπαίδευσής
τους ως μέσο για την προσωπική και επαγγελματική τους βελτίωση, στοιχεία τα οποία, σωρευτικά,
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του φορέα και στην πρόοδο και ευημερία των δυνάμεων
που τον αποτελούν.
2. Κυρίως Θέμα
2.1 Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης στους ΟΤΑ
Η εκπαίδευση των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων αποτελεί ένα θεσμικά
κατοχυρωμένο δικαίωμα σύμφωνα με το Ν 3584/07 και στοχεύει στην απόκτηση της απαραίτητης
τεχνογνωσίας προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.
Στο άρθρο 54 περιγράφονται οι κατηγορίες εκπαίδευσης – επιμόρφωσης που ακολουθούν
τους υπαλλήλους στον υπηρεσιακό τους βίο. Διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες :
Εισαγωγική εκπαίδευση
Στην παρ.2 του άρθρου 54 ορίζεται ως υποχρεωτική η εισαγωγική εκπαίδευση τόσο για την
υπηρεσία όσο και για τον υπάλληλο. Μάλιστα, καθίσταται επιβεβλημένη η ολοκλήρωση της
προκειμένου να προαχθεί ο υπάλληλος στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμό. Η υπηρεσιακή
εκπαίδευση πραγματοποιείται κατά την πρώτη διετία από το διορισμό του υπαλλήλου και στοχεύει
στην εξοικείωση του με τα αντικείμενα της υπηρεσίας και τα καθήκοντα του ως δημόσιου
υπαλλήλου γενικότερα. Η αρμοδιότητα εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών ανήκει αποκλειστικά
στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.) και
δε σχετίζεται με οποιαδήποτε άλλη εισαγωγική εκπαίδευση που πραγματοποιείται στην οικεία
υπηρεσία.
Επιμόρφωση
Μέριμνα της υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 54, είναι και η επιμόρφωση των
υπαλλήλων της καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον
κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η επιμόρφωση είναι αναγκαία προκειμένου ο υπάλληλος
να εξειδικευτεί στα αντικείμενα της υπηρεσίας του. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα
επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική.
Μετεκπαίδευση
Σκοπός της είναι η απόκτηση ειδικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των
καθηκόντων των υπαλλήλων, η διεύρυνση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων τους και η
ειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας. Πραγματοποιείται κυρίως σε
Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η μετεκπαίδευση μπορεί να ορίζεται και ως
υποχρεωτική.
Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση
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Όπως ορίζεται στην παρ.5 του άρθρου 54 η μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται με τη
συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών που εκτελούνται
σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε αυτοτελώς είτε σε
σύμπραξη με Τ.Ε.Ι.. Αφορά υπαλλήλους με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ.
Προεισαγωγική Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση όμως στο δημόσιο τομέα δεν περιορίζεται στα χρονικά όρια από την εισαγωγή
ενός υπαλλήλου στην υπηρεσία και μετέπειτα. Παρέχεται θεσμικά και πριν το στάδιο αυτό, από την
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.). Κυρίως απευθύνεται σε ιδιώτες αλλά και σε όσους
έχουν αποκτήσει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα και επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο δημόσιο
τομέα σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 1388/83 και το άρθρο 12 του Ν. 2527/97.
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί το θεσμό υλοποίησης τόσο της εκπαίδευσης
όσο και της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργεί από το 1983 ως θεσμός
εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Ασχολείται με το σχεδιασμό και την
υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα στελέχη του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου
τομέα μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και του
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.).
2.2 Η Αναγκαιότητα της ενδοϋπηρεσιακής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των
υπηρεσιακών στελεχών των ΟΤΑ για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών
Με δεδομένο το γεγονός ότι ο κυριότερος πόρος ενός οργανισμού είναι το ανθρώπινο
δυναμικό του είναι ιδιαίτερα σημαντική η ποιοτική αναβάθμισή του προκειμένου να βελτιωθούν οι
προσφερόμενες από αυτό υπηρεσίες . Η ανάγκη αυτή καθίσταται επιτακτική ειδικότερα στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγω της αμεσότητας και της φύσης των παρεχομένων
υπηρεσιών προς τους δημότες.
Βέλτιστος διαχρονικά και αντικειμενικά τρόπος για την βελτίωση της αποδοτικότητας του
ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ αποτελεί η ποιοτική και στοχευμένη διαρκής εκπαίδευση,
κατάρτιση και εξειδίκευση, όχι μόνο δια μέσου των θεσμοθετημένων Κέντρων Επιμόρφωσης
(ΙΝ.ΕΠ.) αλλά και δια μέσου μη συμβατικών τρόπων εκπαίδευσης. Ένας από τους τρόπους αυτούς
είναι δια μέσου των ίδιων των υπαλλήλων-συναδέλφων, οι οποίοι έχοντας στο ενεργητικό τους
συσσωρευμένη διαχρονικά επιμόρφωση και εμπειρία, διαθέτουν όλα τα εχέγγυα, προκειμένου να
μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση αυτή, σε νέα (ως προς το αντικείμενο εργασιών) στελέχη της
δημόσιας διοίκησης αξιοποιώντας στο έπακρο όλους τους διαθέσιμους τους πόρους .
Ο προτεινόμενος εναλλακτικός και πρόσφορος τρόπος επιμόρφωσης των υπαλλήλων, δια
μέσου των ίδιων των στελεχών του φορέα, απαντάει και στην έλλειψη των απαραίτητων πόρων για
συνεχή και διαρκή επιμόρφωση των στελεχών με τον παραδοσιακό τρόπο, ο οποίος εκτός των
άλλων, απαιτεί και την απομάκρυνση του επιμορφούμενου, από την υπηρεσία για όσο χρόνο
απαιτεί η επιμόρφωση, με τις όποιες δυσμενείς συνέπειες αυτό επιφέρει, ιδιαίτερα στους
υποστελεχωμένους ΟΤΑ, όπου οι υπάλληλοι είναι επιφορτισμένοι με περισσότερα του ενός
αντικειμένου, προκειμένου να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες της υπηρεσίας.
2.3 Ανάλυση Αριθμητικών Δεδομένων Επιμορφώσεων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης
(ΙΝ.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα 2006-2017
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.)
αποτελεί τον επίσημο φορέα επιμόρφωσης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Τα πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα προκύπτουν από επιχειρησιακά σχέδια
εκπαίδευσης που καταρτίζονται με τη συνεργασία Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών στα
Υπουργεία και Ειδικών Ομάδων Επιστημόνων σε ΝΠΔΔ, Περιφέρειες και Δήμους.
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Στα επιχειρησιακά σχέδια εκπαίδευσης καταγράφονται οι επιμορφωτικές ανάγκες των
οργανωτικών μονάδων κάθε υπηρεσίας ή φορέα, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου, γίνεται συσχέτιση των αναγκών με τους στρατηγικούς στόχους και προτείνονται
συγκεκριμένοι τίτλοι προγραμμάτων που αντιστοιχούν στις διαπιστωθείσες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της επιμόρφωσης, έχουν τα Αυτοτελή
Τμήματα Εκπαίδευσης (ΑΤΕ) που λειτουργούν στις επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.
Με βάση την αποστολή του το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.) έχει ένα ευρύ
πεδίο δράσης το οποίο εστιάζεται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας
Διοίκησης αλλά παράλληλα επεκτείνεται και στο πεδίο μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης με
υποστηρικτικές δράσεις οι οποίες επεκτείνονται και σε άλλους τομείς εκτός από τον τομέα του
ανθρώπινου δυναμικού και καλύπτουν δομές, διαδικασίες, μέσα και μεθόδους λειτουργίας του
συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης.
Υπό τους όρους αυτούς η δραστηριότητα και ο ρόλος του που αναπτύσσει το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) στο χρονικό διάστημα 2006 έως 2017, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
που μας διαβιβάστηκαν έπειτα από αίτημα της συγγραφικής ομάδας της παρούσας εργασίας,
απεικονίζεται αριθμητικά και διαγραμματικά στους πίνακες και τα σχήματα που ακολουθούν .
Ο συνολικός αριθμός των στελεχών των ΟΤΑ, που επιμορφώθηκε (βλ. πίνακα 1) δια μέσου
των προγραμμάτων επιμόρφωσης του Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), ανήλθε για το χρονικό
διάστημα 2006-2017 στα 75.275, άτομα, με τα έτη 2011 και 2015 να εμφανίζουν τα υψηλότερα
συγκριτικά ποσοστά επιμορφούμενων (βλ. διάγραμμα 1), επί συνόλου εκπαιδευομένων, ήτοι 12%
σε έκαστο έτος, λόγω των αλλαγών που σημειώθηκαν κατά τα έτη αυτά (Καλλικράτης, αλλαγή
δημοτικής περιόδου κτλ).
Πίνακας 1: Αριθμός Επιμορφούμενων στελεχών ΟΤΑ 2006-2017

Έτος
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Σύνολα

Ποσοστά
7%
8%
8%
7%
8%
12%
8%
9%
8%
12%
9%
2%
100%

Παράγοντες
5.606
5.901
6.250
5.471
6.018
8.940
5.950
6.831
6.139
9.258
7.062
1.849
75.275

Διάγραμμα 1: Αριθμός Επιμορφούμενων στελεχών ΟΤΑ 2006-2017
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Από την περεταίρω ανάλυση των αριθμητικών δεδομένων του Ιν.Επ. (βλ. πίνακα 2)
προκύπτει ότι πρώτη επιλογή στο είδος του σεμιναρίου που, επιλέγει ο μεγαλύτερος αριθμός
επιμορφούμενων, αφορά στο σεμινάριο εισαγωγικής εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την μονιμοποίηση των τακτικών υπαλλήλων. Στην συνέχεια ακολουθούν τα
επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε στελέχη που καλύπτουν θέσεις ευθύνης και έπονται
όλα τα υπόλοιπα (828 στον αριθμό) τα οποία συγκεντρώνουν ποσοστό προτίμησης, μικρότερο του
2% του συνόλου των προτιμήσεων των επιμορφούμενων. Είναι ξεκάθαρο ότι το προβάδισμα στην
προτίμηση των επιμορφούμενων διατηρεί διαχρονικά η εισαγωγική, υποχρεωτική επιμόρφωση των
νεοδιοριζόμενων για τους προφανείς λόγους.
Πίνακας 2: Είδος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων που επιλέχθηκε από τους Επιμορφούμενους 2006-2017

α/α Έτος Τίτλος Επιμορφωτικού Σεμιναρίου
Εισαγωγική
1
Εκπαίδευση
Ενημέρωση
2
και Κατάρτιση εργαζομένων στην
Αυτοδιοίκηση Α΄κ Β΄βαθμού για την Νέα
Αρχιτεκτονική
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης -"Πρόγραμμα Καλλικράτης"
Εκπαίδευση
3
Προϊσταμένων Τμημάτων
Βελτίωση
4
Δεξιοτήτων
Επικοινωνίας,
Ομαδικής
Συνεργασία,
Διαχείρισης
Συγκρούσεων και Κρίσεων
Λοιπά
5
828 Προγράμματα Επιμόρφωσης (που
επιλέγονται σε ποσοστό <2%)
Σύνολα

Ποσοστά
12,30

Αριθμός
Εκπαιδευομένων
9.428,00

4,24
2,28

3.246,00
1.750,00

2,04

1.562,00

79,14
100%

60.643,00
76.629,00

Διάγραμμα 2: Είδος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων που επιλέχθηκε από τους Επιμορφούμενους 2006-2017

Στην συνέχεια αναλύονται στοιχεία που έχουν να κάνουν με το μορφωτικό επίπεδο των
επιμορφούμενων και τα οποία εμφανίζονται αναλυτικά στον πίνακα 3 που ακολουθεί και
διαγραμματικά στο διάγραμμα 3. Από την συνοπτική αποτύπωση των αριθμητικών δεδομένων
προκύπτει ότι, ο μεγαλύτερος αριθμός των επιμορφούμενων ανήκει σε υψηλές κατηγορίες
εκπαίδευσης, ήτοι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ, μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου.
Πίνακας 3: Επίπεδο Εκπαίδευσης Επιμορφούμενων από το Ιν.Επ. 2006-2017
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Επίπεδο εκπαίδευσης Ποσοστά
Άγνωστο
ΔΕ+Ι.Ε.Κ.
ΤΕ
ΠΕ
Master
PhD
Σύνολα

4%
24%
17%
39%
14%
1%
100%

Αριθμός
επιμορφούμενων
2.990
17.965
13.147
29.588
10.722
863
75.275

Διάγραμμα 3: Επίπεδο Εκπαίδευσης Επιμορφούμενων Ιν.Επ. 2006-2017

Τέλος παρατίθενται τα στοιχεία (βλ. πίνακα 4) από τα οποία προκύπτει ο ΟΤΑ προέλευσης
των επιμορφούμενων. Παρατηρείται ένα σημαντικό προβάδισμα στους Δήμους Αθήνας και
Θεσσαλονίκης , με τους υπόλοιπους 1042 Δήμους να αποτελούν ένα ποσοστό, μικρότερο του 5%
του συνόλου των Δήμων Προέλευσης των Επιμορφούμενων. Διαγραμματικά τα εν λόγω στοιχεία
αποτυπώνονται στο διάγραμμα 4 που ακολουθεί.
Πίνακας 4: ΟΤΑ Προέλευσης Επιμορφούμενων Στελεχών 2006-2017

ΟΤΑ
Προέλευση
Επιμορφούμενων
Στελεχών Ποσοστά
2006-2017
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6,04%
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
5,02%
Λοιποί 1042 Δήμοι (<2%)
88.93%
Σύνολα
100%

Αριθμός
επιμορφούμενων
4.631,00
3.850,00
68.148,00
75.275

Διάγραμμα 4: ΟΤΑ Προέλευσης Επιμορφούμενων Στελεχών 2006-2017
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2.4 Εκτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης Δήμου Χερσονήσου (ανάλυση SWOT)
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι σημαντικότεροι παράγοντες που αναστέλλουν αλλά και
εκείνοι που ενισχύουν την Βελτίωση και Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
του Δήμου Χερσονήσου, προς τους Δημότες (θεματικός τομέας 1), οι δυνατότητες και ευκαιρίες
βελτίωσης στο τομέα της ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (θεματικός τομέας
2), καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν με τη μορφή κρίσιμων ζητημάτων βελτίωσης, τα
οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.
2.4.1. Προβλήματα και απειλές
Με τον όρο «Προβλήματα» (ή Μειονεκτήματα) λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες (ελλείψεις)
του Δήμου που προκύπτουν από εγγενή προβλήματα και ενδογενείς παράγοντες που απορρέουν
από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους ΟΤΑ.
Με τον όρο «Απειλές» (ή Περιορισμοί) λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες, αλλαγές και
εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον που αξιολογούνται αρνητικά, διότι αποτελούν εμπόδια ή
απειλές στην εκπλήρωση του σκοπού του δήμου, για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
Πίνακας 5: Προβλήματα και απειλές στο Τομέα Βελτίωση και Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του
Δήμου Χερσονήσου, προς τους Δημότες

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ελλείψεις)
Υπό-στελέχωση Υπηρεσιών λόγω αλλαγής

ΑΠΕΙΛΕΣ (περιορισμοί)
Επιδείνωση συνθηκών ένδειας στους
δημότες
Υπό-στελέχωση Υπηρεσιών λόγω αλλαγής
Αύξηση των αναγκών σε κοινωνικές δομές
και υπηρεσίες από τους ΟΤΑ
Παρατεταμένη (προσωρινή) πλήρωση θέσεων Αύξηση των ατόμων που απειλούνται από τη
ευθύνης δίχως σαφή νομοθετικό πλαίσιο
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό
Μη οργανωμένη, συνεχής και στοχευμένη Περαιτέρω συγχώνευση δομών εκπαίδευσης,
Επιμόρφωση του προσωπικού και μη μοριοδότηση φροντίδας και πρόνοιας λόγω συνέχισης της
πιστοποιημένης επιμόρφωσης (μέχρι πρότινος οικονομικής κρίσης
τουλάχιστον)
Ανεπαρκής νομοθετική ρύθμιση για την Αύξηση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
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αξιολόγηση δομών και πόρων

και των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων

Νομοθετική ασάφεια (κενό) ως προς την εμπλοκή Παγιοποίηση του θεσμού της οκτάμηνης
της αξιολόγησης στις κρίσει
απασχόλησης για την προσωρινή κάλυψη
των αναγκών των υπηρεσιών
2.4.2. Δυνατότητες Βελτίωσης και ευκαιρίες
Με τον όρο «Δυνατότητες» (ή Πλεονεκτήματα) λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες του
δήμου που πηγάζουν από τα ίδια τα χαρακτηριστικά του, τους πόρους, το δυναμικό και τα
συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Με τον όρο «Ευκαιρίες» λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες του
δήμου που προκύπτουν ως αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων και μπορούν να αξιοποιηθούν από
τον ίδιο για την εκπλήρωση του σκοπού του.
Πίνακας 6: Δυνατότητες και Ευκαιρίες στο Τομέα Ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δ. Χερσονήσου

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ (πλεονεκτήματα)
Υπό-στελέχωση Υπηρεσιών λόγω αλλαγής του
νομοθετικού πλαισίου προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα
Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας Συστήματος
Επιλογής Προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης
(παρατεταμένη προσωρινή τοποθέτηση)
Μη οργανωμένη, συνεχής και στοχευμένη
Επιμόρφωση του προσωπικού και μη
μοριοδότηση πιστοποιημένης επιμόρφωσης
(μέχρι πρότινος τουλάχιστον)
Ανεπαρκής νομοθετική ρύθμιση για την
αξιολόγηση δομών και πόρων

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (δυνατότητες)
Επιδείνωση συνθηκών ένδειας στους
δημότες
Αύξηση των αναγκών σε κοινωνικές δομές
και υπηρεσίες από τους ΟΤΑ
Αύξηση των ατόμων που απειλούνται από τη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό
Περαιτέρω συγχώνευση δομών εκπαίδευσης,
φροντίδας και πρόνοιας λόγω συνέχισης της
οικονομικής κρίσης
Αύξηση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
και των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων
Παγιοποίηση του θεσμού της οκτάμηνης
απασχόλησης για την προσωρινή κάλυψη
των αναγκών των υπηρεσιών

2.4.3. Κρίσιμα ζητήματα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού
Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση, τα ζητήματα στα οποία φαίνεται να έχουν σημειωθεί
σημαντικές θετικές διαφοροποιήσεις συνοψίζονται στα παρακάτω:



Εμφάνιση Εναλλακτικών Τρόπων Επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού
Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (e-learning κτλ)
Από την άλλη, τα προβλήματα που εξακολουθούν να εντοπίζονται ως κρίσιμα είναι:




Διαφοροποίηση-παγιοποίηση του τρόπου κάλυψης των τακτικών και πάγιων αναγκών των
ΟΤΑ (με συμβάσεις ορισμένου χρόνου)
η αδυναμία εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του έκτακτού προσωπικού λόγω του σύντομου
χρόνου παραμονής του στην Υπηρεσία.
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Τα κρίσιμα ζητήματα για την ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου
Χερσονήσου όπως προέκυψαν από την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο
τομέα αυτό, είναι τα εξής:



Η Αναβάθμιση της ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών (θεματικός τομέας 1)
Η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (θεματικός τομέας 2)

Για να καταστεί εφικτή η βελτίωση των παρεχομένων στους πολίτες υπηρεσιών θα πρέπει να
βελτιωθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Πίνακας 7: Κρίσιμα ζητήματα στο τομέα της εξυπηρέτησης του Πολίτη από τους ΟΤΑ

Θεματικός τομέας 1: Αναβάθμιση ποιότητας
παρεχομένων υπηρεσιών
η ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση του
πολίτη

Θεματικός τομέας 2: Ενίσχυση των
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των
ΟΤΑ
Η ενίσχυση εναλλακτικών και σύγχρονων
τρόπων επιμόρφωσης

η διαφάνεια και απλοποίηση των διαδικασιών
για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας

η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες

η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εξυπηρέτησης
του πολίτη, συμβατές με το σύγχρονο τρόπο
ζωής

η ανάπτυξη διαδικασιών ενδοϋπηρεσιακής
επιμόρφωσης από τα ίδια τα στελέχη των
ΟΤΑ

η πιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών
των ΟΤΑ
η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΟΤΑ
Η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη, η διαφάνεια-απλοποίηση των διαδικασιών, η
κατάργηση της γραφειοκρατίας, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η πιστοποίηση των παρεχομένων
υπηρεσιών και γενικά η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΟΤΑ, δύναται να αποτελέσουν τα κίνητρα
για την ανάπτυξη, ενίσχυση και βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που είναι
άμεσα και αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιοτική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του. Άλλωστε, η
ανάπτυξη εναλλακτικών, σύγχρονων και στοχευμένων μεθόδων επιμόρφωσης, δύναται να
αποτελέσουν ένα από τα σύγχρονα συγκριτικά πλεονεκτήματά των ΟΤΑ, δια μέσου των οποίων θα
καμφθούν τα εμπόδια για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης αντίληψης επαγγελματισμού στο επίπεδο
των στελεχών των ΟΤΑ.
Με βάση το σκεπτικό αυτό, ο Δήμος Χερσονήσου έχει επενδύσει στον τομέα των
εναλλακτικών και σύγχρονων μεθόδων επιμόρφωσης των στελεχών του αξιοποιώντας τις
δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους
ΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ανάπτυξη του εναλλακτικού μοντέλου ενδοϋπηρεσιακής
επιμόρφωσης των στελεχών του Δήμου.
Έχοντας ως βασικό μέλημα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, αποτελεί μονόδρομο
ο εκσυγχρονισμός των παρεχομένων υπηρεσιών. Η προσπάθεια αυτή για βελτίωση είναι διαρκής
και αποτελεί για όλους μας μια συνεχή πρόκληση, με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του πολίτη
και του Δημόσιου συμφέροντος γενικότερα.
Έχοντας λοιπόν ως στόχο την ποιότητα και ως εργαλείο την Επιμόρφωση διατηρούμε την
πεποίθηση ότι συνδράμουμε ουσιαστικά και κρίσιμα στη λειτουργία του Οργανισμού και τη
βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει.
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3. Συμπεράσματα
3.1 Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου, Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός καινοτόμου και
οργανωμένου συστήματος Διαρκούς Ένδο-ϋπηρεσιακής επιμόρφωσης
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο σχεδιασμός ενός καινοτόμου και οργανωμένου
συστήματος Διαρκούς Ένδο-ϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης, στον Δήμο Χερσονήσου, που αξιώνει να
συνδράμει στην βελτίωση της λειτουργίας του και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων
υπηρεσιών προς τους δημότες.
Κεντρική επιδίωξη κάθε δημοτικής αρχής, που σέβεται το ρόλο που πρεσβεύουν οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την τοπική κοινωνία, οφείλει να είναι η ανάπτυξη και
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με μεθοδική και οργανωμένη επιμόρφωση, στοχευμένη
στον σχεδιασμό και τις επιδιώξεις του οράματος της ηγεσίας. Η αξιοποίηση του συνόλου των
διαθέσιμων εργαλείων και νέων τεχνολογιών που αποσκοπούν στην βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, έχουν
απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.
Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
στους δημότες δια μέσου της βελτίωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου η οποία θα
προέλθει από την διαρκή και συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του που αποτελεί τη
ραχοκοκαλιά του φορέα.
Συγκεκριμένα σχεδιάζεται και υλοποιείται πιλοτικά ήδη σε κάποιες Διευθύνσεις του Δήμου,
ένας νέος τρόπος επιμόρφωσης του συνόλου των στελεχών της Δ/νσης, ο οποίος απέχει από τον
παραδοσιακού τρόπου επιμόρφωσης, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί ως βάση του, τον
εγκεκριμένο και θεσμοθετημένο τρόπο επιμόρφωσης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της
τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω του επίσημου φορέα επιμόρφωσης που είναι το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.) .
Η ανάγκη για τροποποίηση του υφιστάμενου τρόπου επιμόρφωσης του ανθρώπινου
δυναμικού του Δήμου Χερσονήσου προέκυψε όταν διαπιστώθηκε ότι η επιλογή της θεματολογίας
και του χρόνου επιμόρφωσης αποτελούσε (σχεδόν) αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του
επιμορφούμενου υπαλλήλου χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας που
υπηρετεί και τον εκάστοτε σχεδιασμό δράσεων από τους ανώτερους ιεραρχικά προϊστάμενους.
Αυτό επέφερε ως συνέπεια την άνιση κατανομή της εκπαίδευσης μεταξύ των στελεχών του φορέα,
αλλά κυρίως την ασυμβατότητα, πολλές φορές, της συνάφειας του αντικειμένου επιμόρφωσης με
το αντικείμενο της θέσης του επιμορφούμενου . Παράλληλα, λόγω της έλλειψης προγραμματισμού,
η επιμόρφωση των στελεχών δεν ήταν συντονισμένη και συμβατή με τους εκάστοτε στόχους και
όραμα των πολιτικών προϊσταμένων του φορέα, οι οποίοι εναλλάσσονται, πλέον, ανά πενταετία.
Προς άρση όλων των ανωτέρω δυσλειτουργιών επανασχεδιάζεται ο τρόπος επιμόρφωσης του
ανθρώπινου δυναμικού με τρόπο που να αποτελεί ευθύνη της εκάστοτε ηγεσίας. Η δημοτική αρχή
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους όπως αυτοί περιγράφονται στο Επιχειρησιακό Στρατηγικό
Σχέδιο του Δήμου και υλοποιούνται με τα ετήσια προγράμματα δράσης, θα ικανοποιεί βασικές
αιρεσιμότητες που δεν είναι άλλες από την στόχευση στις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες με
μεθοδικό και απόλυτα οργανωμένο τρόπο. Στόχος είναι να μεγιστοποιηθούν τα προσδοκώμενα από
την επιμόρφωση αποτελέσματα της ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού προς
την κατεύθυνση της επίτευξης του οράματος της εκάστοτε δημοτικής αρχής.
Συγκεκριμένα, στην αρχή κάθε έτους σχεδιάζεται και καταρτίζεται Ετήσιο Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Υπαλλήλων (Ε.Π.Ε.Υ.) Δήμου Χερσονήσου με βάση τις υφιστάμενες υπηρεσιακές
ανάγκες προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση τόσο των διαθέσιμων ανθρώπινων
πόρων όσο και των διαθέσιμων εκπαιδευτικών εργαλείων. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Υπαλλήλων (Ε.Π.Ε.Υ.) Δήμου Χερσονήσου θα παρακολουθείται από Τριμηνιαία Προγράμματα
Δράσης, ώστε να συνάδουν και με τον σχεδιασμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), που τα υλοποιεί μέσω του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης
(ΙΝ.ΕΠ) και το οποίο έχει ως σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της
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δημόσιας διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους
πολίτες, στόχοι οι οποίοι ταυτίζονται απόλυτα με τις επιδιώξεις της εκάστοτε δημοτικής αρχής.
Στην συνέχεια κάθε υπάλληλος που πληροί τις προϋποθέσεις (συνάφεια αντικειμένου θέσης
κτλ), προτείνεται από τους υπηρεσιακούς προϊστάμενους και εφόσον τηρηθεί το πλαίσιο της
εσωτερικής διαδικασίας που ορίζεται από το φορέα και τη νομοθεσία, ο υπάλληλος παρακολουθεί
το εκάστοτε επιμορφωτικό σεμινάριο που κρίνει απαραίτητο η Υπηρεσία (και όχι ο ίδιος), το οποίο
θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου (οράματος) που έχουν θέσει οι πολιτικοί προϊστάμενοι
(αιρετοί). Κατόπιν τούτου και εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το
στέλεχος που επιμορφώθηκε, είναι επιφορτισμένο με κάποιες υποχρεώσεις τόσο προς την
Υπηρεσία όσο και προς τους συναδέλφους που συνυπηρετούν στο ίδιο τμήμα με παρόμοια ή όμοια
καθήκοντα. Συγκεκριμένα ο κάθε επιμορφούμενος είναι επιφορτισμένος με την υποχρέωση
«διάχυσης της γνώσης» που έλαβε από το Ιν.Επ, προς την Υπηρεσία που τον έστειλε. Για τον λόγο
αυτό οφείλει εκτός από την αναφορά (έντυπη και ηλεκτρονική) που θα υποβάλλει προς την
Υπηρεσία και στην οποία θα περιγράφει αναλυτικά τα κρίσιμα σημεία της εκπαίδευσης που έλαβε,
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την επιστροφή του (και όχι πέραν του διμήνου) να
προγραμματίσει σε συνεννόηση με τον άμεσο προϊστάμενό του μια mini συνεδρία με τους
συναδέλφους που κρίνει ο προϊστάμενος ότι λόγω συνάφειας αντικειμένου θα πρέπει να
ενημερωθούν για το αντικείμενο της επιμόρφωσης. Αυτή η Διαρκής Ένδο-ϋπηρεσιακή
Επιμόρφωση δύναται να αποτελέσει εργαλείο οριζόντιας, συνεχούς και καθολικής επιμόρφωσης
των στελεχών του φορέα απαλλάσσοντας από το κόστος εκπαίδευσης (του συνόλου των
εργαζομένων) αλλά και το κόστος που επιφέρει η απομάκρυνση του προσωπικού από την
Υπηρεσία για όσο χρόνο διαρκεί η θεσμοθετημένη παραδοσιακή επιμόρφωση.
Με άλλα λόγια θα λέγαμε ότι ο Δήμος Χερσονήσου αξιώνει στην μέγιστη δυνατή
κεφαλαιοποίηση της επένδυσης που κάνει στο ανθρώπινου δυναμικό, δια μέσου της διαρκούς και
συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης που του παρέχει μεμονωμένα. Αυτή η πρακτική έρχεται να
ενισχύσει την πεποίθηση ότι ο Δήμος Χερσονήσου, θεωρεί ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί
ένα από τα σημαντικότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού, καθώς συμμετέχει ενεργά
και καίρια στην διαδικασία δημιουργίας αξίας στον οργανισμό. Η προστιθέμενη αξία που
προσδοκάται από την διαδικασία αυτή είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πολίτη με το μέγιστο
δυνατό τρόπο τόσο από άποψη ποσότητας όσο και από άποψη ποιότητας. Ο τελικός αποδέκτης,
άλλωστε, θα είναι αυτός που θα αξιολογήσει αν είναι δόκιμο ένα τέτοιο μοντέλο ποιοτικής
αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ ή όχι.
Σε όποια περίπτωση στόχος της προσπάθειας που καταβάλλεται είναι η βελτίωση των
παρεχομένων από το Δήμο Υπηρεσιών προς τους πολίτες αξιοποιώντας στο έπακρο τα εχέγγυα,
δίχως την παραμικρή επιβάρυνση του φορέα, με την προσδοκία η προσπάθεια αυτή να στεφθεί από
επιτυχία και να αποτελέσει μια καλή πρακτική για το σύνολο του των νομικών προσώπων του
φορέα αλλά και προς άλλους ΟΤΑ γενικότερα.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΑ
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samefro@hotmail.com
Εκπαιδευτικός
Περίληψη
Οι διδακτικές επισκέψεις δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές, μέσα από την καθοδήγηση και
εμψύχωση του καθηγητή, για βιωματική δραστηριότητα και εμπειρία πολύ ανώτερης
ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής σημασίας σε σχέση με οποιαδήποτε άλλο σχετικό, τεχνικά
τέλειο, εποπτικό μέσο. Επιπλέον, αποτελούν αποτελεσματικό διδακτικό μέσο γιατί δίνουν τη
δυνατότητα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές να προσεγγίσουν και να επεξεργαστούν
ποικιλόμορφα και ποικιλότροπα, το εξεταζόμενο θέμα, ενώ κάνουν πράξη το σύγχρονο
παιδαγωγικό αίτημα του «ανοιχτού σχολείου».
Οι εκπαιδευτικοί των επαγγελματικών σχολείων αντιλαμβάνονται την αποτελεσματικότητα
των επισκέψεων αυτών, αφού ένας από τους βασικός στόχους της εκπαιδευτικής - διδακτικής
διαδικασίας στα σχολεία αυτά αποτελεί και η εξοικείωση των μαθητών με το φυσικό χώρο των
ειδικοτήτων τους.
Στην εργασία αυτή γίνεται έρευνα για το τι ισχύει στο χώρο της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, ενώ στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μικροέρευνας που
έγινε σε ΕΠΑΛ, και δείχνει τη στάση των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή αυτής της διδακτικής
διαδικασίας.
Λέξεις κλειδιά: Μάθηση, Διδακτικές επισκέψεις, Επαγγελματική εκπαίδευση
Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται θεωρητικά και ερευνητικά η συμβολή των εκπαιδευτικών
επισκέψεων στη μάθηση. Θα διερευνηθεί με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και ερευνητικά
δεδομένα οι απόψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το κατά πόσο συμβάλλουν
οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στη διαδικασία μάθησης.
Αναλυτικότερα, η εργασία συγκροτείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό.
Αρχικά γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας της μάθησης και των μορφών της, ενώ στη
συνέχεια γίνεται η επεξεργασία των ερωτηματολογίων μικροέρευνας σε Επαγγελματικό σχολείο.
Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται και σχολιάζονται οι θέσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με την
εφαρμογή των εκπαιδευτικών επισκέψεων, ο τρόπος διοργάνωσης καθώς και η
αποτελεσματικότητά των στη διαδικασία της μάθησης.
1. Μάθηση
1.1. Ορισμός μάθησης
Η μάθηση δεν είναι ούτε απλή ούτε προβλέψιμη, αλλά περίπλοκη και μοναδική όπως το κάθε
άτομο. Κατά συνέπεια σαν μάθηση θα περιγράφαμε τη διαδικασία η οποία μεταμορφώνει την
εμπειρία, πρόκειται για συνεχόμενη διαδικασία μετασχηματισμού και όχι μια ανεξάρτητη οντότητα
που πρέπει να αποκτηθεί ή απλά να μεταδοθεί (Kolb, 2014: 49). Λαμβάνει χώρα σε ποικίλα
περιβάλλοντα και εκτός της τάξης (μαθησιακά περιβάλλοντα) όπως στην ύπαιθρο, σε μουσεία,
ζωολογικούς κήπους και επιστημονικά κέντρα (Καρνέζου, 2010: 48).
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1.2. Μορφές μάθησης – Βιωματική μάθηση
Η διάκριση μεταξύ της μάθησης ανάλογα με το που λαμβάνει χώρα, εντός ή εκτός του σχολείου,
οδηγεί στο διαχωρισμό των όρων της «τυπικής», «μη τυπικής» και «άτυπης» μάθησης, χωρίς όμως να
υπάρχει πάντοτε ομοιόμορφος διαχωρισμός (Falk, 2005: 269-271).
Η «σχολική ή τυπική μάθηση» έχει ένα σκόπιμο, συνειδητό και συστηματικό χαρακτήρα, και για
την επίτευξη των στόχων της συμβάλλουν άμεσα τρεις παράγοντες, ο εκπαιδευτικός, η διδακτέα ύλη
και ο μαθητής. Η εκπαίδευση αποτελεί έναν βασικό θεσμό της τυπικής μάθησης. Αναλυτικότερα, αυτή
στοχεύει στη μετάδοση της γνώσης με συγκεκριμένη δομή και στην εφαρμογή της σε ευρύτερα πλαίσια
(Χατζηδήμου, 2010: 194-199).
Ως «μη τυπική» ορίζεται η μάθηση, η οποία κατακτιέται μέσω οποιασδήποτε δομημένης
εκπαιδευτικής δραστηριότητας, εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, που περιλαμβάνει
συγκεκριμένους στόχους (Wellington, 1990: 247͘ Falk, 2005: 271). Στον τύπο αυτό της μάθησηςεκπαίδευσης εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς λαμβάνουν χώρα εκτός της σχολικής
μονάδας, έχοντας όμως οριοθετημένους στόχους και δομή (Καρνέζου, 2010: 49).
Σύμφωνα με την ξενόγλωσση βιβλιογραφία υπάρχει ακόμα ένα είδος μάθησης, η «εξωσχολική»
(outdoor learning), που επιτρέπει τη χρήση των τοπικών πόρων συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό των
εμπειριών μάθησης και στον οποίο εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις. Αφορά κυρίως σε θέματα
συνεργασίας, ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, υιοθέτησης πρακτικών διατήρησης της μάθησης και
κοινωνικής ανάπτυξης. Συνδέεται με ορισμένους τύπους εκπαιδευτικών παραγόντων, όπως με την
εμπειρία, το εξωτερικό πλαίσιο-πεδίο, την παιδαγωγική, την αφομοίωση μίας ιδέας και με την ίδια τη
μάθηση. Οι παράγοντες αυτοί έχουν ξεχωριστή συμβολή στο σύνολο της μαθησιακής εμπειρίας και στη
σύνδεση εξωτερικού χώρου και ενδοσχολικής μάθησης. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία,
αναδεικνύονται τέσσερα σημαντικά χαρακτηριστικά για την ενίσχυσή της: η γνώση του περιεχομένου
της μάθησης, ο άρτιος σχεδιασμός της εξωσχολικής μάθησης και η ορθή χρήση των πεδίων, η
προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης αναφορικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και η
συνεργασία με την κοινότητα.
Η βιωματική μάθηση ορίζεται ως μια μεθοδολογία στην οποία οι εκπαιδευτικοί κατευθύνουν
τους μαθητές σε μια συγκεκριμένη εμπειρία, και στη συνέχεια τους καθοδηγούν μέσα από τον
προβληματισμό με σκοπό την αύξηση των γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την αποσαφήνιση
εννοιών και την ανάπτυξη κοινωνικών συμπεριφορών (Behrendt & Franklin, 2014).
1.3. Η έννοια της εμπειρίας και η θεωρία του Dewey
Με τον όρο εμπειρία νοείται η άμεση αντίληψη των καταστάσεων και η μετέπειτα
δημιουργία εννοιών και με βάση αυτές, ορίζεται ως το αποτέλεσμα της αισθητηριακής αντίληψης
και της λογικής. Σαν εμπειρία χαρακτηρίζεται μία διαδικασία την οποία βιώνει το άτομο μέσω των
αισθήσεων, των συναισθημάτων και άλλων πνευματικών λειτουργιών (Pugh, 2002).
Σύμφωνα με τον Dewey, η γνώση δεν μεταδίδεται αλλά δημιουργείται μέσω της
αλληλεπίδρασης του ατόμου με τη φύση, το κοινωνικό του περιβάλλον και την προϋπάρχουσα
γνώση (Dewey, 1986). Η θεωρία του Dewey χαρακτηρίζεται ως μαθητοκεντρική, καθώς δίνεται
έμφαση στα ενδιαφέροντα των μαθητών, τα οποία ο εκπαιδευτικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη του
κατά τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η θεωρία του Dewey έχει κοινά στοιχεία με αυτή του Vygotsky αναφορικά με την κοινωνική
επίδραση στο άτομο και τις γνώσεις του. Επομένως, η δραστηριότητα των μαθητών δεν θα πρέπει
να εγκλωβίζεται στα πλαίσια του σχολείου και στο αδρανές εκπαιδευτικό υλικό των αναλυτικών
προγραμμάτων, αλλά να ενθαρρύνει την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία και την κριτική σκέψη
(Dewey, 1986).
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2. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις
2.1. Θεσμικό πλαίσιο
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διδακτικές επισκέψεις αποτελείται από σειρά Π.Δ. και νόμων.
Τελευταία έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ το ΦΕΚ 681/6-3-2017. Αριθμ. 33120/ΓΔ4. Εκδρομές Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
Άρθρο 3. Εκπαιδευτικές επισκέψεις
1.
Στο
πλαίσιο
εγκεκριμένων
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
σχολικών
δραστηριοτήτων (προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών
θεμάτων και αγωγής σταδιοδρομίας) πραγματοποιούνται έως δύο (2) εκπαιδευτικές
επισκέψεις στο εσωτερικό ή σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) διάρκειας έως
δύο (2) εργάσιμων ημερών ή έως τεσσάρων (4) ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες.
Οι εν λόγω επισκέψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατ’ έτος οδηγίες του ΥΠΠΕΘ.
Αναφορά γίνεται στο Προγραμμάτων των Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «Καλλιστώ»
του 2008 του οποίου η δαπάνη καλύφθηκε από τον προϋπολογισμό της Πράξης 2.6.1.β Μέτρου 2.6
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
2. Στο πλαίσιο των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος πραγματοποιούνται
εκπαιδευτικές επισκέψεις, μία (1) ανά τάξη Γυμνασίου, Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου καθώς
και Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου ή έως δύο (2) ανά τάξη, τομέα, ειδικότητα ή τμήμα
ειδικότητας Β΄ και Γ΄ ΕΠΑΛ.
Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων μπορεί να είναι διαθεματικό και να συνδέεται
με συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους και διδακτικές ενότητες περισσότερων του ενός
μαθημάτων. Πραγματοποιούνται μέσα στο διδακτικό έτος και μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη
των μαθημάτων και πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον το 70% των φοιτώντων μαθητών και
μαθητριών της τάξης, του τομέα, της ειδικότητας ή του τμήματος ειδικότητας.
Άρθρο 4. Διδακτικές επισκέψεις
Εντός του Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών ενσωματώνονται στην καθημερινή
λειτουργία του σχολείου πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και εκπαίδευσης εντός και εκτός των
φυσικών συνόρων του σχολείου – εκπαίδευση σε εξωσχολικούς χώρους επιστημονικής, ιστορικής,
θρησκευτικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα,
αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ., κατόπιν συνεννόησης και σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά
περίπτωση δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, όπως υπηρεσίες των Υπουργείων. Με τον τρόπο αυτό, η
εμπειρία συνιστά τη βάση απόκτησης της γνώσης και το σχολείο ανοίγεται στη ζωή και στην
κοινωνία.
Πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος έως εννιά (9) ανά τάξη ή τμήμα,
τομέα, ειδικότητα ή τμήμα ειδικότητας, διδακτικές επισκέψεις με διάρκεια μίας ή περισσότερων
διδακτικών ωρών εντός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.
Οι επισκέψεις αναφέρονται σε συγκεκριμένη ενότητα των διδακτικών αντικειμένων του
αναλυτικού προγράμματος και πραγματοποιούνται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του
εκπαιδευτικού που προτείνει τη διδακτική επίσκεψη και απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.
Στο παρελθόν και συγκεκριμένα κατά τα σχολικά έτη 2005-2007 λειτούργησαν τα
προγράμματα επισκέψεων σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς ή επιστημονικούς φορείς,
Κατηγορία Πράξεων γ. Στόχος αυτής της κατηγορίας ήταν η ανάπτυξη και υλοποίηση στα ΤΕΕ και
στα Επαγγελματικά Λύκεια προγραμμάτων επισκέψεων σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς ή
επιστημονικούς φορείς και η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων εντός του σχολείου, με
σκοπό την επαγγελματική πληροφόρηση και την επαφή των μαθητών και εκπαιδευτικών με τον
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κόσμο της εργασίας, τις ευκαιρίες απασχόλησης, τις δυσκολίες του επαγγέλματος τόσο σε εθνικό
επίπεδο όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. 3. Θεωρητικό πλαίσιο- διαδικασίες
3.1. Εννοιολογικό πλαίσιο και ο εκπαιδευτικός σκοπός των επισκέψεων
3.1.1. Προσδιορίζοντας την έννοια της εκπαιδευτική επίσκεψης
Σύμφωνα με το ΠΔ προκύπτει ότι οι επισκέψεις των μαθητών σε χώρους ιστορικού πολιτιστικού χαρακτήρα, μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κ.λ.π. είναι σύμφωνες με την αντίληψη
που διαπνέει τα ΑΠΣ των μαθημάτων. Οι διδακτικές επισκέψεις θεωρούνται ένα αποτελεσματικό
διδακτικό μέσο που δίνει τη δυνατότητα στον εκπ/κό και τους μαθητές του να προσεγγίσουν ένα
εξεταζόμενο θέμα στο φυσικό του χώρο και να το επεξεργαστούν ποικιλόμορφα και ποικιλότροπα.
Πρόκειται για μια διδακτική δράση ή κατάσταση μάθησης – μέρος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας – που εξασφαλίζει και παρέχει στους μαθητές μοναδικές ευκαιρίες για βιωματικές
δραστηριότητες και εμπειρίες με την καθοδήγηση και εμψύχωση του υπεύθυνου εκπ/κού.
Αποτελούν:




ζωντανό εποπτικό υλικό πολύ ανώτερης ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής σημασίας από
κάθε άλλο σχετικό, τεχνικά τέλειο, εποπτικό μέσο
συνιστούν τη διαδικασία εκείνη που “ανοίγει τις πόρτες του σχολείου” στη ζωή και κάνει
πράξη το σύγχρονο παιδαγωγικό αίτημα του “ανοιχτού σχολείου”.
μεταφέρει τη διδασκαλία έξω από τους τέσσερις τοίχους της σχολικής αίθουσας και εισάγει
την ίδια τη ζωή μέσα στη σχολική αίθουσα και νοηματοδοτεί το ΑΠ και τη διδασκαλία.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μια επιχείρηση ή οργανισμό αποτελούν μια οργανωμένη
εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχει ως στόχο την παροχή επαγγελματικής πληροφόρησης και την
επαφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τον κόσμο της εργασίας και τις επιχειρήσεις. Μέσω
της εκπαιδευτικής επίσκεψης ενημερώνονται οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί για τις εργασιακές
συνθήκες, τις επαγγελματικές δυνατότητες, τις ευκαιρίες απασχόλησης, τις δυσκολίες του
επαγγέλματος και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τον κόσμο των επιχειρήσεων και τη
σχέση του με την οικονομία.
3.1.2. Οι Παιδαγωγικοί Στόχοι των Εκπαιδευτικών Επισκέψεων
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος, έχουν σαν κύριο
παιδαγωγικό σκοπό:
α) την ανάπτυξη βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, β) τη βελτίωση των μεθόδων
διδασκαλίας, ώστε η εκπαίδευση να καταστεί περισσότερο ελκυστική στους μαθητές, γ) το
γενικότερο «άνοιγμα» του σχολείου προς τις επιχειρήσεις, αλλά και την καλλιέργεια του
επαγγελματικού προσανατολισμού και της επιχειρηματικότητας στους μαθητές.
Συνδέονται κυρίως με την καλλιέργεια δεξιοτήτων που μπορούν να αναπτύξουν αλλά και στη
διαμόρφωση ορισμένων στάσεων απέναντι αφενός στη σύνδεση των σπουδών τους με την αγορά
εργασίας και αφετέρου απέναντι στην αντίληψη τους για τον κόσμο των επιχειρήσεων. Επίσης οι
μαθητές έχουν την ευκαιρία να δουν στην πράξη πως εφαρμόζονται ορισμένες έννοιες ή θεωρίες
που έμαθαν μέσα στην τάξη.
Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικοί στόχοι διακρίνονται στα επίπεδα:
α) Δεξιοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι σε αυτό το επίπεδο για τους μαθητές εντοπίζονται:



Στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης
Στην ενεργοποίηση της δημιουργικότητας των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτών τους
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Στην ενίσχυση της συμμετοχής και της παρατηρητικότητας
Στην ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως η καταγραφή πληροφοριών, η διατύπωση ερωτημάτων, η
εξαγωγή συμπερασμάτων
Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, η επεξεργασία των
απαντήσεων κ.α.
Στην ανάπτυξη και ενίσχυση μηχανισμών καταγραφής και αξιολόγησης της «εμπειρίας»
όπως η δημιουργία ημερολογίου, οι φωτογραφίες κ.α.
Στην απόκτηση δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς από την επαφή των μαθητών με
διάφορους εξωσχολικού παράγοντες
Στην προετοιμασία βιογραφικού για μελλοντική πρόσληψη σε μία επιχείρηση
β) Στάσεων. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι στο επίπεδο των στάσεων θα πρέπει να είναι οι εξής:







H προσέλκυση του ενδιαφέροντός των μαθητών για την εκπαιδευτική διαδικασία
H ενίσχυση της θετικής αντίληψης για την συλλογική προσπάθεια (team work) και της
βιωματικής δράσης (experienced –based activities)
Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τον κόσμο των επιχειρήσεων, η προετοιμασία των
μαθητών για τις ανάγκες και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας
Η κατανόηση της σπουδαιότητας της επιχειρηματικότητας και της γνώσης των δυνατοτήτων
ποικίλων επαγγελματικών επιλογών
Η ανάπτυξη του πνεύματος της επιχειρηματικότητας και θετικής αντίληψης για τον κόσμο
των επιχειρήσεων

3.2. 3.2. Οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις μεθοδολογικά καλύπτουν τους παρακάτω άξονες:
1ος Άξονας: Επίσκεψη σε επιχείρηση προκειμένου οι μαθητές τεχνικών ειδικοτήτων να δουν
στην πράξη μια λειτουργία παραγωγής, μια τεχνική διαδικασία ή κάποιο μηχάνημα τα οποία δεν
αναπαριστώνται στο προσομοιωμένο περιβάλλον του εργαστηρίου ή της τάξης
2ος Άξονας: Επίσκεψη σε επιχείρηση προκειμένου οι μαθητές ανεξαρτήτως ειδικότητας,
τάξης και ηλικίας να διευρύνουν τον επαγγελματικό τους ορίζοντα, να αναπτύξουν τις
επικοινωνιακές τους ικανότητες, αλλά και να εξοικειωθούν με το οικονομικό και κοινωνικό
περιβάλλον.
3.2.1. Ο Προσδιορισμός της Ιδέας για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη
Στα πλαίσια του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος η οργάνωση εκπαιδευτικών
επισκέψεων αποτελεί κυρίως πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού και απόφαση της σχολικής μονάδας
η οποία λαμβάνεται στις αρχές του σχολικού έτους έτσι ώστε να υλοποιηθεί ο ετήσιος
προγραμματισμός.
Η ιδέα λοιπόν για την οργάνωση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης συνήθως αποτελεί
πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού. Κάθε εκπαιδευτικός ξεκινά από διαφορετικές αφετηρίες, οι
οποίες έχουν όμως κοινή συνισταμένη την διάθεση να οργανώσει μια τέτοια δραστηριότητα.
Οι αφετηρίες αυτές μπορεί να είναι οι εξής:



Η παρατήρηση του καθηγητή για κάποιο γνωστικό κενό που έχει εντοπίσει στην διδασκαλία
κάποιων δεξιοτήτων ή τεχνικών που μόνο με μια επίσκεψη σε επιχείρηση που εφαρμόζει
αυτή την τεχνική μπορεί να καλυφθεί.
Η επιθυμία του καθηγητή να επιτύχει ορισμένους από τους στόχους που αναλύθηκαν στην
προηγούμενη υποενότητα και οι οποίοι είναι αδύνατον να επιτευχθούν μέσα στην τάξη.
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Η προσωπική γνωριμία του καθηγητή με κάποιον επιχειρηματία ή κάποια στελέχη
επιχειρήσεων που τον διευκολύνει ιδιαίτερα σε οργάνωση τέτοιας δράσης ανεξάρτητα από
τον εκπαιδευτικό της σκοπό.
Η ιδιαιτερότητα της τάξης, της ειδικότητας και του τμήματος που διδάσκει.
Η ύπαρξη μιας ευκαιρίας όπως π.χ. ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Αφού προσδιορίσει τον εκπαιδευτικό σκοπό για να σχηματοποιήσει πλήρως την ιδέα ο
καθηγητής οφείλει να προσδιορίσει:
(α) την ομάδα των μαθητών που θα πάει
Συνήθως ο αριθμός δεν πρέπει να ξεπερνάει τα είκοσι άτομα και θα πρέπει να είναι άτομα
μιας συγκεκριμένης κατεύθυνσης ή ειδικότητας
(β) τους εκπαιδευτικούς στόχους που πρέπει να καλυφθούν
(γ) το είδος της επίσκεψης
Η επίσκεψη να γίνει σε μια επιχείρηση εντός του νομού οπότε καλύπτεται εντός μονοήμερης
εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Θα μπορούσε να είναι και διήμερη ή τριήμερη ανάλογα με τον
τόπο στον οποίο βρίσκεται η υπό επίσκεψη επιχείρηση
(δ) τα άλλα μέλη της ομάδας
3.2.2. Η προετοιμασία της επίσκεψης
Η προετοιμασία της επίσκεψης χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο κομβικής σημασίας μέρη: στον
προσδιορισμό του σκοπού της προετοιμασίας και στο περιεχόμενο της προετοιμασίας
Τους επιδιωκόμενους σκοπούς και στόχους. Διακρίνονται τρεις κατηγορίες στόχων και για
κάθε κατηγορία ορίζονται συγκεκριμένα ρήματα που παραπέμπουν σε συγκεκριμένες διδακτικές
τεχνικές:




στόχοι που αφορούν σε γνώσεις: αναγνωρίζω, διακρίνω, ερμηνεύω, περιγράφω, ορίζω,
απαριθμώ, επιλέγω, κατατάσσω, συγκρίνω, συσχετίζω,
στόχοι που αφορούν σε ικανότητες: επιδεικνύω, κατασκευάζω, μετατρέπω, μετρώ,
συντάσσω, σχεδιάζω, υπολογίζω, διορθώνω, ελέγχω, επαληθεύω, επιλύω, εφαρμόζω,
χρησιμοποιώ, και
στόχοι που αφορούν σε στάσεις (αξίες): αποδέχομαι, εκτιμώ, απορρίπτω, αμφισβητώ,
διερωτώμαι, ενθαρρύνω, παροτρύνω, προτιμώ, υιοθετώ, υποκινώ, υποστηρίζω.

3.2.3. Ο σκοπός της προετοιμασίας
Έγκαιρος προγραμματισμός μιας επίσκεψης σημαίνει πως ο εκπαιδευτικός έχει εντοπίσει, από
την αρχή της σχολικής χρονιάς, τα μαθήματα και τα συγκεκριμένα κεφάλαια που δικαιολογούν τη
διδακτική αναγκαιότητα μιας τέτοιας επίσκεψης, στο πλαίσιο εμπλουτισμού της διδασκόμενης
ενότητας με τα απαραίτητα βιωματικά στοιχεία.
Στο αρχικό στάδιο ο καθηγητής θα πρέπει να προσδιορίσει επακριβώς τους παιδαγωγικούς
στόχους δηλαδή το τι θα κερδίσουν οι μαθητές από τι συμμετοχή τους στην επίσκεψη. Όπως για κάθε
διδασκαλία απαιτείται ο προηγούμενος σχεδιασμός – προγραμματισμός της από το διδάσκοντα, έτσι
και για τις διδακτικές εκδρομές – επισκέψεις επιβάλλεται ένας ανάλογος μεθοδικός προγραμματισμός
που θα συντάσσεται και θα εκπονείται σε συνεργασία και με τη συμμετοχή των μαθητών. Αυτός θα
πρέπει να αποτελεί και το πρώτο στάδιο – φάση προετοιμασίας της διδακτικής επίσκεψης.
Η προετοιμασία της επίσκεψης αποτελεί βασικό και ουσιαστικό τμήμα του προγράμματος, που
συντελεί στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, αφού οι μαθητές θα γνωρίσουν τον κλάδο
δραστηριοποίησής της, τα χαρακτηριστικά της, τη δυναμική της ως κέντρο μετάδοσης γνώσεων και
τεχνογνωσίας, τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του προγράμματος.
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Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με την ομάδα των μαθητών
επιλέγουν το είδος της επιχείρησης, ανάλογα με τα οφέλη που θα ήθελαν να αποκομίσουν από την
επίσκεψή τους εκεί. Η εμπλοκή των μαθητών στην προετοιμασία της επίσκεψης αποσκοπεί τόσο την
ενεργοποίηση και αυτενέργεια των μαθητών ώστε να μην είναι παθητικοί δέκτες μιας δραστηριότητας
που άλλοι σχεδιάζουν, όσο και την προσέλκυση του ενδιαφέροντός τους για ουσιαστική συμμετοχή,
ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος συνολικά.
Επιπλέον οι μαθητές νοιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια όταν γνωρίζουν πού πρόκειται να πάνε και
πώς συνηθίζουν οι άνθρωποι να συμπεριφέρονται σε αυτούς τους χώρους. Δημιουργούν προσδοκίες για
την εμπειρία που θα βιώσουν, περιμένουν την έκπληξη χωρίς να ανησυχούν για αυτήν. Δίνουν
περισσότερο βάρος στην εμπειρία γιατί αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για κομμάτι της εκπαιδευτικής
διαδικασίας με διάρκεια και ότι δεν αποτελεί τυχαία επίσκεψη για να γεμίσει ο χρόνος τους.
Επιπλέον, στην προετοιμασία αναδύονται νέα αντικείμενα μελέτης ή σκέψης από τους
μαθητές, τα οποία μπορούν να αναφερθούν κατά τη διάρκεια της διδακτικής επίσκεψης, είτε από
τους μαθητές είτε από τον εκπαιδευτικό και να αποτελέσουν βασικό ή συμπληρωματικό κομμάτι
του προγράμματος. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί η αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στον χώρο και το
σχολείο με αποτέλεσμα κάθε συνεργασία και αλληλεπίδραση να είναι πρωτόγνωρη, ξεχωριστή και
ανάλογη με τις ανάγκες και τη δυναμική της κάθε ομάδας.
Στη συνέχεια θα πρέπει να προβεί στην επιλογή επιχείρησης, στην συνεργασία μαζί της αλλά και
στην εξασφάλιση της συναίνεσης της σχολικής μονάδας και των γονέων.
4. 4. Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης
4.1. Τρόπος αξιολόγησης της εκπαιδευτικής επίσκεψης
Με την υλοποίηση της όλης διαδικασίας της διδακτικής εκδρομής – επίσκεψης έρχεται η
αξιολόγηση και η εξαγωγή των αναγκαίων μεταγνωστικών εκτιμήσεων και ανατροφοδοτήσεων
τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας και γίνεται από όλους τους
συμμετέχοντες. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επισκέψεων συνδέεται άρρηκτα με την
διερεύνηση του εάν και σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι που είχαν τεθεί
εξαρχής από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι την οργάνωσαν.
Κατά συνέπεια στην αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης συμμετέχουν τόσο οι
καθηγητές όσο και οι μαθητές αλλά και τα στελέχη της επιχείρησης τα οποία ενεπλάκησαν στη
οργάνωση και υλοποίηση αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
Επίσης μέσα από την αξιολόγηση θα ελεγχθεί εάν τηρήθηκε το πρόγραμμα της επίσκεψης, εάν οι
μαθητές ένοιωσαν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη τους αφορούσε κ.;ά.
Μικροέρευνα
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, Θεσσαλονίκης και στόχο είχε να
καταδείξει τη στάση και τις απόψεις των εκπαιδευτικών των τεχνικών ειδικοτήτων του σχολείου
για τις διδακτικές επισκέψεις. Στην έρευνα πήραν μέρος 14 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων ένας
ειδικότητας πληροφορικής ενώ οι υπόλοιποι δεκατρείς τεχνικών ειδικοτήτων (μηχανολόγοι και
ηλεκτρολόγοι). Η ηλικία του 36% των ερωτηθέντων κυμαίνεται από 41-50 έτη ενώ άνω των 50
είναι το 64%, ενώ η διδακτική των υπηρεσία ήταν από 11-15 έτη του 21% και πάνω από 16 έτη
προϋπηρεσίας είχε το 79%.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Από τους ερωτηθέντες δεύτερο πτυχίο κατείχε το 36%. Ένας παιδαγωγικής ακαδημίας
(αποτελούσε προσόν διορισμού) οι υπόλοιποι τέσσερις τεχνικών ειδικοτήτων (Πανεπιστημίου ή
ΑΤΕΙ).
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Δεύτερο πτυχίο

5; 36%
Ν
ΑΙ

9; 64%

Το 29% των ερωτηθέντων ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού, το 50 % αυτών από πανεπιστήμια
του εξωτερικού, ενώ ένας από το δείγμα είχε δεύτερο πτυχίο και μεταπτυχιακό ταυτόχρονα.
Μεταπτυχιακό

4; 29%
Ν
ΑΙ

10; 71%

Στην ερώτηση εάν έχει κάποιος πάρει μέρος στο πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΕΕ» Κατηγορία πράξεων 2.3.2.γ, Ενέργεια 2.3.2, Μέτρο 2.3. ΜΕ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, βρέθηκε
ότι μόνον ένας από όλο το δείγμα (δεκατέσσερις) είχε πάρει μέρος στο πρόγραμμα αυτό. (η
ερώτηση αποσκοπούσε στη διαπίστωση της αξιοποίησης των χρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων).
Εκπαιδετικες ΤΕΕ χρηματοδοτούμενες
1; 7%

ΝΑ
Ι

13; 93%

Στο Πρόγραμμα Ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων ‘‘ΚΑΛΛΙΣΤΩ’’ (χρηματοδοτούμενο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα), ποσοστό 21% των εκπαιδευτικών πήρε μέρος.
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"ΚΑΛΛΙΣΤΩ"

3; 21%
Ν
ΑΙ

11; 79%

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ
ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Συνολικά επικρατεί η άποψη στους εκπαιδευτικούς ότι οι διδακτικές εκδρομές – επισκέψεις
δίνουν τη δυνατότητα στον εκπ/κό και τους μαθητές να προσεγγίσουν το εξεταζόμενο θέμα
(αντικείμενο) στο φυσικό του χώρο, αφού το 36% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι αυτό συββαίνει
συχνά, ενώ το 64% σε αρκετό βαθμό.
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις δίνουν τη δυνατότητα στον
εκπαιδευτικό και τους μαθητές να προσεγγίσουν το
εξεταζόμενο θέμα στο φυσικό του χώρο;

5; 36%
ΣΥΧΝΑ

9; 64%

ΑΡΚΕΤΑ

Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι σε σύγκριση με τα εποπτικά μέσα που
χρησιμοποιούν στα εργαστηριακά τους μαθήματα, η διδακτική επίσκεψη αποτελεί ζωντανό
εποπτικό υλικό ανώτερης ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής σημασίας, με το 57% σε συχνό βαθμό
ενώ σε αρκετό το 43% του ποσοστού.
Σε σύγκριση με τα εποπτικά μέα που χρησιμοποιείε στα
εργαστηριακά σας μαθήματα αποτελεί η διδακτική επίσκεψη
ζωντανό εποπτικό υλικό ανώτερης ψυχοπαιδαγωγικής και
διδακτικής σημασίας;

6; 43%

ΣΥΧΝΑ

8; 57%

ΑΡΚΕΤΑ

Στην ερώτηση για το αν θα πρέπει να μεταφερθεί η διδασκαλία έξω από τους τέσσερις
τοίχους της σχολικής αίθουσας, μέσα στο μεγάλο σχολείο της φύσης και της ζωής, το 65% των
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εκπαιδευτικών πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται σπάνια σε αντίθεση με το 35% των
εκπαιδευτικών που πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται αρκετά ή συχνά.
Σε ποιο βαθμό θα πρέπει να μεταφερθεί η
διδασκάλία έξω από τους τέσσερις τοίχους
της σχολικής αίθουσας, μέσα στο μεγάλο
σχολείο της φύσης και της ζωής;
2; 14%
3; 22%
ΣΥΧΝ
Α

9; 64%

Στο ερώτημα εάν συνιστά διδακτική διαδικασία που “ανοίγει τις πόρτες του σχολείου” στη
ζωή- κάνει πράξη το σύγχρονο παιδαγωγικό αίτημα του “ανοιχτού σχολείου”, το 13% πιστεύει ότι
αυτό συμβαίνει σπάνια, ενώ το 87% πιστεύει ότι αυτό συμβαίνει σε συχνό και αρκετό βαθμό.
"ανοίγει τις πόρτες του σχολείου"
στη ζωή κάνει πράξη το σύγχρονο
παιδαγωγικό αίτημα του ¨ανοιχτού
2;
σχολείου"

13%

7; 47%
6; 40%

ΣΥΧ
ΝΑ

Τα αποτελέσματα στην ερώτηση εάν πρόκειται για μια διδακτική δράση ή κατάσταση
μάθησης που εξασφαλίζει ή παρέχει στους μαθητές ευκαιρία για βιωματικές δραστηριότητες και
εμπειρίες, τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με την προηγούμενη απάντηση στο ανοικτό σχολείο.

Εξασφαλίζει ή παρέχει στους
μαθητές ευκαιρία για βιωματική
δραστηριότητα και εμπειρία;
2;
14%

5; 36%
7; 50%

ΣΥΧ
ΝΑ

Γ. Προγραμματισμός της διδακτικής επίσκεψης
Η ανάλυση στις ερωτήσεις που αφορούν στον προγραμματισμό και υλοποίηση των
διδακτικών επισκέψεων, έδειξε ότι:
1. Η επιλογή του θέματος της διδακτικής επίσκεψης γίνεται σε ποσοστό 57% σε συνεργασία
με τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας, ενώ το 30% λαμβάνει υπόψη και τις απόψεις των μαθητών
για την επιλογή του θέματος.
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Η επιλογή του θέματος της διδακτικής
εκδρομής - επίσκεψης γίνεται:
Από εσάς

2; 14%

4; 29%

8; 57%

Σε συνεργασία με
εκπαιδευτικούς
της ειδικότητας

2. Αναφορικά με τον προσδιορισμό του τόπου και του χρόνου πραγματοποίησης της
επίσκεψης σε σχέση με το διδασκόμενο γνωστικό αντικείμενο, το 80% των εκπαιδευτικών το
πράττει πάντα ενώ μόνο το 20% το πράττει μερικές φορές.
Προσδιορίζετε τον τόπο και το χρόνο της διδακτικής
επίσκεψης σε σχέση με το διδασκόμενο γνωστικό
αντικείμενο?

0; 0%

3; 21%

Πάντα

11; 79%

Μερικές φορές

Ποτέ

3 & 4. Όλοι οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πριν τη διδακτική επίσκεψη τους επιδιωκόμενους
διδακτικούς σκοπούς και στόχους ενώ διευκρινίζουν από πριν το ρόλο τους και το ρόλο των
μαθητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής επίσκεψης.
5 & 6. Αναφορικά με τον καθορισμό των δραστηριοτήτων εφόσον είναι απαραίτητες στο
χώρο της επίσκεψης, γίνεται από το 93% των εκπαιδευτικών ενώ όλοι οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν
τις δραστηριότητες προετοιμασίας μελέτης του θέματος μέσα στην τάξη.
Καθορίζετε τις δραστηριότητες για το χώρο της επίσκεψης;

3; 21%
Πάντα

11; 79%

Μερικές φορές

7. Μόνο το 36% φροντίζει πάντα για την οργάνωση, την αξιοποίηση και έκθεση του υλικού
της διδακτικής επίσκεψης, ενώ το 57% το κάνει μερικές φορές.

373

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Οργανώσατε την αξιοποίηση και έκθεση
του υλικού της διδακτικής επίσκεψης;
1; 7%
5; 36%
Πάντα

8; 57%

8. Στους τρόπους έκφρασης των μαθητών σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα, υπερτερεί η
πρακτική των φωτογραφιών και των πληροφοριών με ποσοστό 80%, σε αντίθεση με τα γραπτά
κείμενα και τους πίνακες με εικόνες που καταλαμβάνουν το υπόλοιπο 20%.
Τρόποι έκφρασης μαθητών σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα:

1; 7% 0; 0%

2; 14%
Γραπτά κείμενα
Πίνακες με εικόνες

11; 79%

Φωτογραφίες και πληροφορίες
Συζήτηση

9. Το 36% των εκπαιδευτικών δεν έχουν ποτέ εξετάσει τη δυνατότητα δημοσίευσης
του θέματος σε έντυπο των δραστηριοτήτων, ενώ το έχει κάνει για μερικές φορές το 50%.
Εξετάζετε τη δυνατότητα δημοσίευσης σε έντυπο των
δραστηριοτήτων του θέματος:

5; 36%

2; 14%
Πάντα

7; 50%

Μερικές φορές
Ποτέ

10. Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό του 80% των εκπαιδευτικών που πάντα κάνει την
αξιολόγηση της όλης διαδικασίας της διδακτικής εκδρομής – επίσκεψης και την εξαγωγή των
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αναγκαίων μεταγνωστικών εκτιμήσεων και ανατροφοδοτήσεων, σε σχέση με το 20% που κάνει
αξιολόγηση μερικές φορές.
Γίνεται αξιολόγηση της όλης διαδικασίας της διδακτικής
εκδρομής;

0; 0%
3; 21%

Πάντα

11; 79%

Μερικές φορές
Ποτέ

Συμπεράσματα
Από την ανάλυση των ευρημάτων προκύπτει ότι τόσο οι εκπαιδευτικές και διδακτικές
επισκέψεις αποτελούν μια σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα σε
μαθητές και καθηγητές να δουν στην πράξη διαδικασίες παραγωγής, τεχνικές δραστηριότητες ή
κάποια συγκεκριμένα μηχανήματα, τα οποία δεν μπορούν να δουν στις προσομοιωμένες συνθήκες
του εργαστηρίου.
Παρέχει επαγγελματική πληροφόρηση και την επαφή με τον κόσμο της εργασίας και τις
επιχειρήσεις δίνοντας τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις εργασιακές συνθήκες, τις
επαγγελματικές δυνατότητες, τις ευκαιρίες απασχόλησης, τις δυσκολίες του επαγγέλματος και
γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τον κόσμο των επιχειρήσεων και τη σχέση του με την
οικονομία.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη αποτελεί μια τεχνική που εάν εφαρμοστεί σωστά μπορεί να
βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν μια ευρεία γκάμα ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ενώ
μπορούν να αποκτήσουν και θετική στάση απέναντι στο σχολείο και την εργασία.
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Παράρτημα
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α. ΑΤΟΜΙΚΑ/ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παρακαλώ επιλέξτε την απάντηση που επιθυμείτε βάζοντας X στο αντίστοιχο κουτάκι.
1. Φύλο:

 Άνδρας

 Γυναίκα
2. Ηλικία:

 20-30 ετών
 31-40 ετών
 41-50 ετών
 Άνω των 51

4. Περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο:
 Ανατολική Θεσσαλονίκη
 Κεντρική Θεσσαλονίκη
 Δυτική Θεσσαλονίκη

5. Ειδικότητα:
Θεολόγος



Φιλόλογος



Μαθηματικός



Φυσικός /Χημικός



Ξένων γλωσσών



Πληροφορικής



Κοινωνιολόγος



Μαθημάτων ειδικότητας 
(τεχνολογικού τομέα)

Άλλο……………………………………………………………………………….
6. Έχετε δεύτερο πτυχίο ΝΑΙ



ΟΧΙ



Αν ναι αναφέρατε πανεπιστήμιο και ειδικότητα………………………..………………..
…………………………………………………………………………….…………………
7. Μεταπτυχιακές σπουδές
Master`s 
Διδακτορικό 
Αν ναι, αναφέρατε πανεπιστήμιο και ειδικότητα…………………….………………….
………………………………………………………………………………………………
8. Έχετε οργανώσει διδακτικές επισκέψεις στο παρελθόν;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

9. Έχετε πάρει μέρος στο πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΕΕ»
Κατηγορία πράξεων 2.3.2.γ, Ενέργεια 2.3.2, Μέτρο 2.3.ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ
ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
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10. Έχετε οργανώσει εκπαιδευτικές επισκέψεις στο παρελθόν;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

11. Έχετε πάρει μέρος στο Πρόγραμμα Ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων ‘‘ΚΑΛΛΙΣΤΩ’’
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Άλλο……………………………………………….
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
(χρησιμοποιήστε ένα μόνο Χ στην κάθε κατηγορία οριζόντια)
1. Σε ποιο βαθμό οι διδακτικές εκδρομές – επισκέψεις δίνουν τη δυνατότητα στον εκπ/κό και
τους μαθητές να προσεγγίσουν το εξεταζόμενο θέμα (αντικείμενο) στο φυσικό του χώρο.
Συχνά

Αρκετά

Σπάνια

Καθόλου

2. Σε σύγκριση με τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιείτε στα εργαστηριακά σας μαθήματα,
αποτελεί η διδακτική επίσκεψη ζωντανό εποπτικό υλικό ανώτερης ψυχοπαιδαγωγικής και
διδακτικής σημασίας.
Συχνά

Αρκετά

Σπάνια

Καθόλου

3. Σε ποιο βαθμό κατά την άποψή σας πρέπει να μεταφερθεί η διδασκαλία έξω από τους
τέσσερις τοίχους της σχολικής αίθουσας, μέσα στο μεγάλο σχολείο της φύσης και της ζωής.
Συχνά

Αρκετά

Σπάνια

Καθόλου

4. Συνιστά διδακτική διαδικασία που “ανοίγει τις πόρτες του σχολείου” στη ζωή- κάνει πράξη
το σύγχρονο παιδαγωγικό αίτημα του “ανοιχτού σχολείου”.
Συχνά

Αρκετά

Σπάνια

Καθόλου

5. Πρόκειται για μια διδακτική δράση ή κατάσταση μάθησης που εξασφαλίζει ή παρέχει
στους μαθητές ευκαιρία για βιωματικές δραστηριότητες και εμπειρίες.
Συχνά

Αρκετά

Σπάνια

Καθόλου

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
1. Η επιλογή του θέματος της διδακτικής εκδρομής – επίσκεψης γίνεται:
 Από εσάς
 Σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς της ειδικότητας
 Σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς της ειδικότητας και τις απόψεις των μαθητών
2. Προσδιορίζεται τον τόπο και το χρόνο πραγματοποίησης της επίσκεψης σε σχέση με το
διδασκόμενο γνωστικό αντικείμενο;
 Πάντα
 Μερικές φορές
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3. Πριν τη διδακτική επίσκεψη καθορίζετε τους επιδιωκόμενους διδακτικούς σκοπούς και στόχους;
 Ναι
 Όχι
4. Έχετε διευκρινίσει το ρόλο σας και το ρόλο των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής
επίσκεψης;
 Ναι
 Όχι
5. Καθορίζετε τις δραστηριότητες για το χώρο της επίσκεψης; (όπου απαιτούνται)
 Ναι
 Όχι
6. Τις δραστηριότητες προετοιμασίας μελέτης του θέματος μέσα στην τάξη;
 Ναι
 Όχι
7. Οργανώσατε την αξιοποίηση και έκθεση του υλικού της διδακτικής επίσκεψης;
 Πάντα
 Μερικές φορές
 Ποτέ
8. Τους τρόπους έκφρασης των μαθητών σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα:
 Γραπτά κείμενα
 Πίνακες με εικόνες
 Φωτογραφίες και πληροφορίες
 Άλλο…………………………………………………………………………
9. Εξετάζετε τη δυνατότητα δημοσίευσης σε έντυπο των δραστηριοτήτων του θέματος;
 Πάντα
 Μερικές φορές
 Ποτέ
10. Γίνεται αξιολόγηση της όλης διαδικασίας της διδακτικής εκδρομής – επίσκεψης και την
εξαγωγή των αναγκαίων μεταγνωστικών εκτιμήσεων και ανατροφοδοτήσεων;
 Πάντα
 Μερικές φορές
 Ποτέ
Με ποιο τρόπο………………………………………………………………
Ευχαριστώ για το χρόνο σας
Σαμαρά Ευφροσύνη
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ΝΟΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Συμεωνίδης Νικόλαος
nsimeonidis@sch.gr
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70
Περίληψη
Στην ερευνητική πρόταση που κατατίθεται επιδιώκεται η ενεργοποίηση των στρατηγικών
νοερών υπολογισμών με τη βοήθεια των γλωσσικών εργαλείων των αντωνυμιών και η ανάδειξη της
συμβολής των νοερών υπολογισμών στις αριθμητικές πράξεις μέσω γενίκευσης. Σε ένα τέτοιο
εγχείρημα, πλατφόρμα ερευνητικής προσέγγισης μπορεί να αποτελέσει ο διάλογος στη διδακτική
διαδικασία. Ο στόχος υλοποιήθηκε με μαθητές της Στ’ τάξης Δημοτικού και τα αποτελέσματα που
καταγράφτηκαν έδειξαν πως οι αντωνυμίες έδρασαν επικουρικά και οι μαθητές χρησιμοποίησαν
νοερούς υπολογισμούς και μάλιστα, γενικεύοντας, τους ανέδειξαν ως την επικρατέστερη μορφή
υπολογισμού σε πράξεις υπό μερικές προϋποθέσεις.
Λέξεις κλειδιά: Διάλογος, γλωσσικά εργαλεία, αντωνυμίες, νοεροί υπολογισμοί, γενίκευση.
1. Εισαγωγή
Οι αντωνυμίες στο διάλογο κωδικοποιούν τις διαδραστικές λειτουργίες της γλώσσας.
Βοηθούν τον εκπαιδευτικό με το κύρος του και την διδακτική του επιρροή να καθοδηγήσει τους
μαθητές σε μαθηματικές γενικεύσεις μέσα από τη διδακτική διαδικασία (Rowland, 1999).
Οι μαθητές, συνδέουν τις αντωνυμίες με γενικές μαθηματικές αναφορές. Οι δάσκαλοί τους τις
περισσότερες φορές αντιλαμβάνονται σε τι ακριβώς αναφέρονται (Rowland, 1992). Το μαθηματικό
λεξιλόγιο των σχολικών βιβλίων είναι δύσκολο και μερικές φορές οι μαθητές αδυνατούν να το
καταλάβουν. Απέχει αρκετά από το λεξιλόγιο των Μαθηματικών της καθημερινής ζωής. Αυτή η
απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να κλείσει. Να γίνει πιο απλό, πιο φιλικό (Solomon & O' Neill,
1988). Οι αντωνυμίες μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή και να δώσουν λύση.
Εξίσου σημαντικοί με τις αντωνυμίες είναι οι νοεροί υπολογισμοί. Αποτελούν τη διαδικασία
εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων χωρίς τη βοήθεια εξωτερικών μέσων. Διενεργούνται κυρίως στο
νου αν και αυτό δεν αποκλείει την καταγραφή άτυπων σημειώσεων, βοηθητικά για τον μαθηματικό
συλλογισμό (Harries & Spooner, 2000). Η καλλιέργεια στρατηγικών νοερών υπολογισμών βοηθάει
στην αποτελεσματικότερη κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με τη δεκαδική βάση του
αριθμητικού συστήματος, στη δόμηση των αυτοσχέδιων στρατηγικών βασισμένη στην κατανόηση
ώστε οι μαθητές να κάνουν λιγότερα λάθη με αυτές και στην προαγωγή της μαθηματικής σκέψης
(Qualifications and Curriculum Authority, 1999).
2. Θεωρητικό πλαίσιο
2.1. Γλωσσικά εργαλεία
Έρευνες στη γλώσσα και την επικοινωνία κάνουν αναφορά για τα γλωσσικά εργαλεία. Οι
Wagner & Herbel- Eisenmann (2008) αναφέρονται στα μονογλωσσικά ή ετερογλωσσικά, δηλαδή
σε λέξεις (π.χ. «just») που χρησιμοποιούνται δυνητικά για να σταματήσει ή να ξεκινήσει ο
κατευθυνόμενος διάλογος αλλά και να προκαλέσουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών μέσα από
γλωσσικές αλληλεπιδράσεις.
Το γλωσσικό εργαλείο που προτείνει ο Rowland (1999) είναι το μαθηματικό λεξιλόγιο, το
οποίο το διαχωρίζει ανάμεσα σε αυτό του μαθητή και σε αυτό του δασκάλου. Όταν ο δάσκαλος
λέει «εμείς» κάνει λόγο για κανόνες και διαδικασίες αμετάβλητες, π.χ. «εμείς θα ακολουθήσουμε
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αυτό τον τρόπο λύσης», ενώ το αντίστοιχο «εμείς» των μαθητών μπορεί να μεταβληθεί ή και να
αντικρουστεί, π.χ. «εμείς για να βρούμε το αποτέλεσμα κάναμε στην αρχή πολλαπλασιασμό…»
Ο μετασχηματισμός των ρημάτων σε ουσιαστικά (διακρίνω- διακρίνουσα), αποτελεί το
γλωσσικό εργαλείο ενασχόλησης της Morgan (1998). Μάλιστα αποκτούν και ενεργό ρόλο κατά το
μαθηματικό διάλογο, λ.χ. «η διακρίνουσα μας φανερώνει ότι…».
Οι χρόνοι των ρημάτων, τα χρονικά επιρρήματα, οι χρονικές φράσεις και τα άρθρα
απασχόλησαν στις έρευνές τους, τους Solomon & O' Neill (1988). Υπερθεματίζουν πως
χρησιμοποιώντας στο παρόν τα παραπάνω ερευνητικά τους στοιχεία σε μαθηματικά κείμενα,
αποδίδεται μία σύγχρονη μονιμότητα, ενώ σε λογοτεχνικά κείμενα συνήθως χρησιμοποιούνται
αφηγηματικοί χρόνοι δίνοντας την αίσθηση του παρελθόντος.
Ο Rowland (1999), υποστήριξε ως γλωσσικό εργαλείο τις αντωνυμίες οι οποίες
κωδικοποιούν διαδραστικές λειτουργίες της γλώσσας και του διαλόγου. Η γλωσσολογία, η
κοινωνιολογία και η μαθηματική επιστήμη αξιολογούν και ερμηνεύουν τον τρόπο λειτουργίας τους
αλλά και τη χρήση τους από τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευομένους.
Σύμφωνα με τον Mercer (2000), οι μαθητές με τη βοήθεια του διαλόγου μπορούν να
αναπτύξουν λεξιλόγιο και να το χρησιμοποιήσουν με πολλαπλούς τρόπους ώστε να καταφέρουν να
εισέλθουν σε ευρύτερες γνωστικές κοινότητες (μαθηματική κοινότητα, κοινότητα φυσικών
επιστημών).
3. Μεθοδολογία
3.1. Επιλογή γλωσσικού εργαλείου
Η χρήση των αντωνυμιών ως βασικό στοιχείο του γλωσσικού εργαλείου έγινε έχοντας ως
κριτήριο τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή μέσα από τις μορφές διδασκαλίας
που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διδακτική διαδικασία και την υλοποίηση της παρέμβασης στην Στ’
τάξη. Επιδιώχθηκε η γενίκευση μέσω του διαλόγου, ώστε να γίνει κατανοητό από τους μαθητές ότι
οι νοεροί υπολογισμοί έχουν εφαρμογή σε πράξεις που τους προκαλούν.
3.2. Η παρέμβαση
Οι στόχοι της ήταν: α) να εγείρει τις στρατηγικές νοερών υπολογισμών μέσω των γλωσσικών
εργαλείων και β) να αναδείξει τη συμβολή των νοερών υπολογισμών στις πράξεις.
Ο δάσκαλος προέτρεψε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν μερικούς από τους δικούς τους
υπολογισμούς, τους εύκολους, τους γρήγορους στο νου, τις έξυπνες λύσεις, τις εύκολες πράξεις που
μπορούσαν να τους βοηθήσουν, εκείνες που έκαναν στην αρχή πριν το μάθημα. Στο συγκεκριμένο
τμήμα από την αρχή του διδακτικού έτους, μέχρι και μέσα Ιανουαρίου, γινόταν δεκάλεπτη
διδασκαλία νοερών υπολογισμών πριν την έναρξη του μαθήματος Μαθηματικών, με
αλληλεπιδραστική προφορική εργασία με ολόκληρη την τάξη (Qualifications and Curriculum
Authority, 1999). Με τη χρήση κυρίως του γλωσσικού εργαλείου των αντωνυμιών (δικούς σας,
εκείνες, μερικούς) αλλά και με μερικά επίθετα (εύκολους, γρήγορους, έξυπνους) και ουσιαστικά
(νου, πράξεις), οι μαθητές ενεργοποίησαν τους νοερούς υπολογισμούς.
Αναλυτικά, στους μαθητές δόθηκε φύλλο αξιολόγησης με περιεχόμενο από τη θεματική
ενότητα «Εξισώσεις», σύμφωνα με τον σχολικό ημερολογιακό προγραμματισμό. Το φύλλο
αξιολόγησης περιλάμβανε τέσσερα προβλήματα εξισώσεων, ένα για κάθε πράξη:
1. Ο Βαγγέλης έχει συγκεντρώσει 1275€ και θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο που κοστίζει
4025€. Πόσα χρήματα χρειάζεται να βάλει ακόμα; Να γράψετε την εξίσωση και να βρείτε
τη λύση της.
2. Σε ένα κρουαζιερόπλοιο επιβαίνουν 4500 άτομα. Αν έχουν μείνει 2262, πόσοι κατέβηκαν
στην πρώτη στάση; Να γράψετε την εξίσωση και να βρείτε τη λύση της.
3. Αν ξέρετε ότι ένα τρένο κινείται με 880 χμ. ανά ώρα. Πόσες ώρες έχει ταξιδέψει αν διένυσε
42.240 χμ. Να γράψετε την εξίσωση και να βρείτε τη λύση της.
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4. Σε πόσες σελίδες θα πρέπει να μοιράσει ο κύριος Ιάσωνας 1440 γραμματόσημα για να
τοποθετήσει 48 γραμματόσημα σε κάθε σελίδα; Να γράψετε την εξίσωση και να βρείτε τη
λύση της.
Όλα τα προβλήματα αποτελούν παραλλαγές αντίστοιχων προβλημάτων του βιβλίου μαθητή
και του τετραδίου εργασιών της Στ’ Δημοτικού. Το ενδιαφέρον μας για αυτά έγκειται στο γεγονός
ότι οι λύσεις τους προϋποθέτουν την εκτέλεση υπολογισμών των τεσσάρων πράξεων και
προσφέρουν την δυνατότητα χρήσης νοερών στρατηγικών. Οι αριθμοί είναι τουλάχιστον
πενταψήφιοι, μπορούν να αναλυθούν, να διασπαστούν, να αντισταθμιστούν και γενικότερα να τους
διαχειριστούν οι μαθητές, ώστε να εκτελέσουν τους υπολογισμούς τους με εναλλακτικούς τρόπους,
πέραν των παραδοσιακών αλγορίθμων.
Οι ανακοινώσεις των λύσεων των ομάδων έγιναν με τη σειρά Α, Β, Γ και Δ. Οι τέσσερις
ισάριθμες ομάδες των τεσσάρων ατόμων είχαν δημιουργηθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς
και οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να καθίσουν με τους φίλους τους. Το σύνολο των μαθητών
ήταν δεκαέξι (εννέα αγόρια και επτά κορίτσια).
Για λόγους ανωνυμίας και διασφάλισης προσωπικών δεδομένων στους διαλόγους που
ακολουθούν με «Δ» συμβολίστηκε ο δάσκαλος, «Μ1» ο μαθητής που είχε αναλάβει το ρόλο της
ανακοίνωσης για την ομάδα του και Μ οι υπόλοιποι μαθητές της τάξης.
Ο δάσκαλος μοίρασε το φύλλο αξιολόγησης στους μαθητές και τους ενημέρωσε ότι δεν
πρόκειται για κάποιο τεστ ώστε να μην αγχώνονταν και προκαταλαμβάνονταν με αρνητικά
συναισθήματα άγχους. Εν συντομία οι οδηγίες του δασκάλου είχαν ως εξής:
Δ: Στα χέρια σας έχετε ένα φύλλο αξιολόγησης με τέσσερα προβλήματα. Θα πρέπει να βρείτε
και να φτιάξετε την εξίσωση για κάθε πρόβλημα. Οι λύσεις των εξισώσεων αφορούν και στις 4
πράξεις. Τις συγκεντρώνει ο γραμματέας και επιλέγει η ομάδα την καλύτερη επιθυμητή. Την
ανακοινώνει και μας δίνει όλες τις πληροφορίες για αυτή με επιχειρήματα.
Μια μαθήτρια διάβασε τα προβλήματα μεγαλόφωνα. Έπειτα τα αναπαρήγαγε απλοποιημένα
με δικά της λόγια. Ο δάσκαλος ρώτησε για πιθανές απορίες. Έλαβε αρνητική απάντηση και ζήτησε
από τους μαθητές να ξεκινήσουν την επίλυση. Έπειτα, γύριζε από ομάδα σε ομάδα και
παρακολουθούσε τις προσπάθειες επίλυσης.
Δ: Ο χρόνος σας είναι είκοσι λεπτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μερικούς από
εκείνους τους δικούς σας υπολογισμούς, τους έξυπνους, τους γρήγορους στο νου, τις εύκολες
πράξεις που μπορούν να σας βοηθήσουν, εκείνους που κάναμε στην αρχή στο μάθημα. Μάλιστα
στο τέλος μπορείτε να τους παρουσιάσετε και να τους αναδείξετε. Μόλις τελειώσει ο χρόνος
ξεκινούν με τη σειρά οι ομάδες Α, Β, Γ, Δ.
4. Αποτελέσματα
Ο δάσκαλος, έγραψε στον πίνακα όλες τις λύσεις που ανακοίνωσαν οι μαθητές. Ακολουθεί
ενδεικτικά μία λύση από κάθε ομάδα.
Ομάδα Α: (Μ1= συντονιστής, Μ= Μαθητές της τάξης, Δ: Δάσκαλος)
Δ: Η εξίσωση του 2ου προβλήματος ποια είναι;
Μ1: 4500- x= 2625
Δ: Πώς το υπολογίσατε αυτό;
Μ1: Αφαιρέσαμε 4500-2262,

Μ1:Χωρίσαμε το 4500 σε 4000+500, χωρίσαμε το
2262 σε 2000+250+12. Αφαιρέσαμε από το 4000 το
2000, μένουν 2000. Από το 500 το 250 μένουν 250,
και από το 250 το 12 που κάνει 238. Όλο μαζί 2000+238=2238 (Σχήμα 1).
Ομάδα Β: (Μ1= συντονιστής, Μ= Μαθητές της τάξης, Δ: Δάσκαλος).
Δ: Πάμε στην εξίσωση του 1ου προβλήματος.
Μ1: 1275+x=4025, θα κάνουμε αφαίρεση για να βρούμε το x, 4025-1275.
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Δ1: Πώς το κάνατε;
Μ1: Σπάσαμε το 4025 σε 4000+25 και το 1275 σε 1000+200+50+25.
Δ: Γιατί τα σπάσατε έτσι;
Μ1: Για να είναι πιο στρογγυλά, πιο εύκολα.
Οπότε 4025 – 1275 τα 25 φεύγουν (25-25=0), έχουμε 4000-1000=3000, 3000-200=2800,
2800-50=2750. Άρα x=2750 (Σχήμα 2).

Ομάδα Γ: (Μ1= συντονιστής, Μ= Μαθητές
της τάξης, Δ: Δάσκαλος)
Μ1: Στο επόμενο πρόβλημα (3ο) η εξίσωση
είναι 880x=42240. Για να λύσουμε την εξίσωση
κάναμε διαίρεση 42240:880.
Δ: Πώς την κάνατε;
Μ1: Όπως η ομάδα Β.
Δ: Μέχρι πού φτάσατε;
Μ1: Μέχρι το 528:11=x, το 528 το
σπάσαμε όπως οι άλλοι για να βολεύει διά 11.
42240 : 880 =x
4224 :2 : 88:2 =x
2112 :2 : 44:2 =x
1056 :2 : 22:2 =x
528 : 11 =x,
σπάσαμε το 528 σε 440+88 για να βολεύει με
το 11, 440:11=40 και 88:11= 8, όλο μαζί
x=48 (Σχήμα 3).
Ομάδα Δ: (Μ1= συντονιστής, Μ= Μαθητές της τάξης, Δ: Δάσκαλος)
Δ: Και στο τελευταίο (4ο);
Μ1: Η εξίσωση είναι 1440:x=48. Για να βρούμε το x κάναμε διαίρεση 1440:48.
Δ: Πού φτάσατε το σπάσιμο εδώ;
Μ1: Μέχρι 360:12=x
1440:2 :48:2 =x
720:2 :24:2 =x
360 :12 =x,
360 :12 =x, Με κράτηση του 0 για το τέλος,
36:12=3, άρα x=30 μαζί με το 0 (Σχήμα 4).
Δ: Όλοι χρησιμοποιήσατε διαφορετικούς
υπολογισμούς. Τι μπορείτε να καταλάβετε για τις
«εύκολες πράξεις»; Τις είδαμε μέχρι τώρα σε διάφορα μαθήματα, στις ιδιότητες των πράξεων, στα
κλάσματα, στις αναλογίες, στις δυνάμεις και στις εξισώσεις. Μπορούμε άραγε να
χρησιμοποιήσουμε αυτές τις «δικές σας», τις «εύκολες και γρήγορες πράξεις», «μερικούς» από
τους «δικούς σας έξυπνους τρόπους υπολογισμού» και στα παρακάτω μαθήματα που θα κάνουμε;
Τι λέτε; Μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε παντού;
Μ: Δεν μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε όταν έχουμε πολύ μεγάλους και δύσκολους
αριθμούς.
Δ: Άρα υπάρχουν όρια πού μπορούμε και πού όχι; Ή γενικά και συνέχεια μπορούμε;
Μ: Τους χρησιμοποιούμε οπότε βολεύει και οπότε ταιριάζει, όχι συνέχεια.
Δ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μπορείτε να περάσετε για διάλειμμα.
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Ως προς τις λύσεις των προβλημάτων, οι ομάδες διαφοροποιήθηκαν μεταξύ τους και υπήρξε
μία ποικιλία στρατηγικών νοερών υπολογισμών που χρησιμοποίησαν. Σε μερικές περιπτώσεις
εφαρμόστηκε και ο κάθετος αλγόριθμος. Συγκεντρωτικά, στον πίνακα 1 αποτυπώνονται
ονομαστικά τα είδη των στρατηγικών υπολογισμού των ομάδων για κάθε πρόβλημα. Αναφέρεται
επεξηγηματικά ότι στο διαχωρισμό δεκάδων- μονάδων ή «1010», οι μαθητές για να βρουν το
άθροισμα ή τη διαφορά υπολόγισαν ξεχωριστά μεταξύ των όρων τις χιλιάδες, εκατοντάδες,
μονάδες και τις δεκάδες, στον υπολογισμό με βάση τον πρώτο όρο ή Συσσώρευση «Ν10», οι
μαθητές ανέλυσαν το δεύτερο όρο της πράξης και στη συνέχεια πρόσθεσαν ή αφαίρεσαν τις
χιλιάδες, εκατοντάδες, δεκάδες και τις μονάδες που προέκυπταν με τον αριθμό του πρώτου όρου.
Πίνακας 1: Είδη στρατηγικών υπολογισμού που χρησιμοποίησαν οι ομάδες

1ο Πρόβλημα

2ο Πρόβλημα

3ο Πρόβλημα

4ο Πρόβλημα

Ομάδα Α

Οριζόντια
εκτέλεση του
κάθετου
αλγόριθμου

Διαχωρισμός
δεκάδωνμονάδων ή
«1010»

Αντιστάθμιση και
ρύθμιση
διαιρετέου &
διαιρέτη

Αντιστάθμιση και
ρύθμιση
διαιρετέου &
διαιρέτη

Ομάδα Β

Διαχωρισμός
δεκάδωνμονάδων ή «1010»

Διαχωρισμός
δεκάδωνμονάδων ή
«1010»

Αντιστάθμιση και
ρύθμιση
διαιρετέου &
διαιρέτη

Αντιστάθμιση και
ρύθμιση
διαιρετέου &
διαιρέτη

Διαχωρισμός
δεκάδωνμονάδων ή «1010»

Υπολογισμός με
βάση τον πρώτο
όρο ή
Συσσώρευση
«Ν10»

Αντιστάθμιση και
ρύθμιση
διαιρετέου &
διαιρέτη

Αντιστάθμιση και
ρύθμιση
διαιρετέου &
διαιρέτη

Κάθετος
αλγόριθμος

Αντιστάθμιση και
ρύθμιση
διαιρετέου &
διαιρέτη

Αντιστάθμιση και
ρύθμιση
διαιρετέου &
διαιρέτη

Ομάδα Γ

Ομάδα Δ

Κάθετος
αλγόριθμος

Οι διαφορετικές στρατηγικές εμφανίζονται στο πρώτο και στο δεύτερο πρόβλημα ενώ στο
τρίτο και τέταρτο εφαρμόστηκε από κοινού η στρατηγική αντιστάθμισης και ρύθμισης των δυο
αριθμών για τα πηλίκα 42240:880 και 1440:48.
Αναλυτικά, η ομάδα Α στο πρώτο πρόβλημα έκανε οριζόντια τον κάθετο αλγόριθμο για να
βρει τη διαφορά 4025-1275. Στο δεύτερο πρόβλημα χρησιμοποίησε το διαχωρισμό «1010» για να
υπολογίσει 4500-2262.
Η ομάδα Β στο πρώτο πρόβλημα βρήκε με διαχωρισμό «1010» (χιλιάδες -διαδοχικά
εκατοντάδες -δεκάδες) τη διαφορά 4025-1275. Στο δεύτερο πρόβλημα υπολόγισε 4500-2262 με
διαχωρισμό «1010» (χιλιάδες-εκατοντάδες-δεκάδες).
Η ομάδα Γ στο πρώτο πρόβλημα για την αφαίρεση 4025-1275 χρησιμοποίησε το διαχωρισμό
«1010» (χιλιάδες- δεκάδες). Στο δεύτερο πρόβλημα για να λογαριάσει 4500-2262 έκανε τη «Ν10»
στρατηγική της συσσώρευσης (1ος όρος- χιλιάδες, εκατοντάδες, δεκάδες 2ου όρου).
Η ομάδα Δ στις πρώτες δυο εξισώσεις για να υπολογίσει 4025-1275 και 4500-2262 εφάρμοσε
τον κάθετο αλγόριθμο.
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Οι μαθητές ανέφεραν πως δεν κουράστηκαν και ούτε δυσκολεύτηκαν να βρουν τα
αποτελέσματα των πράξεων:
Δ: Ολοκληρώνοντας, κουραστήκατε; Δυσκολευτήκατε;
Μ: Όχι, καθόλου.
Σε αυτό συνέβαλαν οι στρατηγικές νοερών υπολογισμών που απλοποίησαν τις δύσκολες για
αυτούς πράξεις, της διαίρεσης και της αφαίρεσης, και τις εκτέλεσαν πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Κατά την ανάπτυξη μαθηματικού διαλόγου με τους μαθητές, έγινε προσπάθεια να εντοπιστεί
αν υπήρχε η δυνατότητα για τη γενίκευση της χρήσης των στρατηγικών των νοερών υπολογισμών.
Αν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω στρατηγικές παντού (κατά αναλογία μεταφορά) ή
σε πράξεις που τις προκαλούσαν. Οι μαθητές έθεσαν τα όρια της χρήσης τους. Οι νέοι υπολογισμοί
θα έπρεπε να περιείχαν χαρακτηριστικά από εκείνους τους υπολογισμούς που προκαλούσαν την
χρήση των νοερών στρατηγικών, αλλιώς δεν βόλευαν, δεν ταίριαζαν. Για παράδειγμα, να είχαν
εύκολους και όχι μεγάλους και δύσκολους αριθμούς, να τέλειωναν σε 0 ή 5, να είχαν εύκολα
κριτήρια διαιρετότητας, να μπορούσαν να σπάσουν εύκολα σε μικρότερους αριθμούς για να
διευκόλυναν τις ενδιάμεσες πράξεις.
5. Συμπεράσματα- Προτάσεις
Οι ερευνητικές επιδιώξεις συναντήθηκαν με τους στόχους της παρέμβασης και
υλοποιήθηκαν. Από τις λύσεις των μαθητών προκύπτει ότι η συστηματική ενασχόληση τους με
νοερούς υπολογισμούς και η επεξεργασία των διαφορετικών στρατηγικών (Qualifications and
Curriculum Authority, 1999), οδηγεί τους μαθητές να ενστερνιστούν τέτοιες προσεγγίσεις.
Μάλιστα, στην προσπάθεια γενίκευσης της χρήσης των νοερών υπολογισμών οι μαθητές
ανακάλυψαν και έθεσαν όρια και προϋποθέσεις. Συνεπώς, η χρήση τους δεν γίνεται άκριτα αλλά σε
σχέση με το είδος των καταστάσεων και των αριθμών που εμπλέκονται σε αυτές.
Η παρούσα έρευνα φαίνεται να ενισχύει το υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο και να επεκτείνει τις
προοπτικές για την εφαρμογή του. Συγκεκριμένα, το γλωσσικό εργαλείο που επιλέχθηκε ήταν οι
αντωνυμίες (Rowland, 1999), οι οποίες μαζί με την ανάπτυξη και τη χρήση του λεξιλογίου (Mercer,
2000) - που μπορεί να περιλαμβάνει για παράδειγμα, επίθετα (εύκολους, γρήγορους, έξυπνους),
ουσιαστικά (νου, πράξεις)- ενδεχομένως να συμβάλλουν στη διαδικασία υιοθέτησης στρατηγικών
υπολογισμών και στη ελεγχόμενη γενίκευσή τους. Πρόταση αποτελεί, με τη βοήθεια και την
ανάπτυξη του μαθηματικού διαλόγου στην τάξη, να διερευνηθούν ακόμα περισσότερο τα γλωσσικά
εργαλεία για μια ποιοτικότερη μαθησιακή διαδικασία.
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Περίληψη
Στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας που πραγματοποιείται, μελετάται η σχέση της
λογικο-μαθηματικής σκέψης δείγματος μαθητών γυμνασίου 12-15 ετών με λογικές αποφάσεις ζωής
και επίλυσης προβλημάτων ζωής. Κατασκευάστηκε κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο
που απευθύνεται σε δείγμα μαθητών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), σχολείων γενικής παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων της Ελλάδος και συγκεκριμένα του Ηρακλείου Κρήτης. Μέσα από τις
εξειδικευμένες ερωτήσεις τα παιδιά θα υποβληθούν σε τεστ σχετικά με τις λογικο-μαθηματικές
τους ικανότητες όπως επίσης και σε ειδικά τεστ σχετικά με λογικές αποφάσεις ζωής και επίλυσης
προβλημάτων ζωής. Έπειτα από τη συλλογή των αποτελεσμάτων θα διερευνηθεί η σχέση της
ανάπτυξης της λογικο-μαθηματικής σκέψης σε σύγκριση με την δυνατότητα των ατόμων να
παίρνουν λογικές αποφάσεις ζωής και να επιλύουν προβλήματα ζωής. Η έρευνα χρησιμοποιεί
κατάλληλα ψυχομετρικά εργαλεία, εφόσον ο ερευνητής-εκπαιδευτικός αναλύει το δείγμα του–
μαθητές/μαθήτριες, με στόχο την καταγραφή, την προσμέτρηση και αργότερα την βελτίωση της
σχολικής και καθημερινής ζωής.
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, αποφάσεις ζωής, μαθηματική
επάρκεια
1. Εισαγωγή
Οι μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά χρίζουν ιδιαίτερης μελέτης εφόσον οι
μαθητές/μαθήτριες καλούνται να κατακτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να
θεωρηθούν πετυχημένοι στη γνωστική αυτή περιοχή. Οι ερευνητές κατηγοριοποίησαν τη μαθηματική
γνώση, διακρίνοντας σταθερά τη σημασία και το ρόλο βασικών δομικών στοιχείων, που κατά την
ορολογία του A. Orton (1992) είναι: 1) η διατήρηση και ανάκληση των δεδομένων, 2) η χρήση
αλγορίθμων, 3) η μάθηση εννοιών, και 4) η επίλυση προβλημάτων. Στόχος της εργασία είναι να
διερευνηθεί η σχέση της ανάπτυξης της λογικο-μαθηματικής σκέψης σε σύγκριση με την δυνατότητα
των ατόμων να παίρνουν λογικές αποφάσεις ζωής και να επιλύουν προβλήματα ζωής. Η έρευνα
χρησιμοποιεί κατάλληλα ψυχομετρικά εργαλεία και πραγματοποιείται μέσα από τη σκοπιά της
Σχολικής Ψυχολογίας εφόσον ο ερευνητής-εκπαιδευτικός αναλύει το δείγμα του–μαθητές, με στόχο την
καταγραφή, την προσμέτρηση και αργότερα την βελτίωση της σχολικής και καθημερινής ζωής. Το
δείγμα που έχει επιλεγεί προς μελέτη αφορά παιδιά και εφήβους γυμνασίου 12-15 ετών με ΔΕΠΥ, που
σύμφωνα με τους Κάκουρo & Μανιαδάκη, είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία ασκεί αρνητική
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επίδραση σε πολλούς τομείς λειτουργικότητας του παιδιού και προκαλεί σοβαρές και επίμονες
δυσκολίες τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον.
2. Κυρίως μέρος
Σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και ανάκληση δεδομένων, κυρίως σχετίζεται με αριθμητικά
δεδομένα, όρους, σύμβολα και τύπους. Τα είδη της μνήμης (όπως βραχυπρόθεσμη,
μακροπρόθεσμη, μνήμη ακολουθιών) που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, στοχεύουν στην
αυτοματοποιημένη χρήση των παραπάνω στοιχειών.
Σχετικά με τη χρήση αλγορίθμων, στη περίπτωση που φαίνονται να αποτελούν για πολλούς
μαθητές/μαθήτριες κανόνες χωρίς λογική, αντιδιαστέλλονται με τη συσχετιστική γνώση, η οποία
χαρακτηρίζεται ως γνώση του τι κάνω και γιατί το κάνω (Skemp, R., 1976).
Οι έννοιες περιγράφουν κάποια κανονικότητα ή σχέση μέσα σε ένα σύνολο δεδομένων και
παριστάνονται με ένα σήμα ή σύμβολο (Miller, K., 1992). Συνήθως, η αδυναμία κατανόησης των
εννοιών βρίσκεται πίσω από τη χαμηλή επίδοση. Η μάθηση εννοιών προϋποθέτει την κατασκευή,
από τον ίδιο τον μαθητή, σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες πληροφοριακές μονάδες.
Σε ό,τι αφορά την επίλυση προβλημάτων περνά από διάφορα στάδια, όπως τη μετάφραση
(νοητική αναπαράσταση του προβλήματος), την ολοκλήρωση (συνδυασμό των αναπαραστάσεων
σε μια περιεκτική, συνολική νοητική εικόνα του προβλήματος), το σχεδιασμό (την επινόηση και
έλεγχο ενός σχεδίου επίλυσης) και την εκτέλεση (μετατροπή του σχεδίου σε συγκεκριμένες
αριθμητικές πράξεις και εύρεση του αποτελέσματος).
Η επικρατούσα εκπαιδευτική φιλοσοφία καλεί τα σχολεία να παρέχουν υψηλής ποιότητας
εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές/μαθήτριες, μέρος των οποίων αποτελούν και μαθητές/μαθήτριες
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το δείγμα που έχει επιλεγεί προς μελέτη αφορά παιδιά και
εφήβους γυμνασίου 12-15 ετών με ΔΕΠΥ. Η ΔΕΠΥ, δηλαδή η διαταραχή ελλειμματικής
προσοχής και υπερκινητικότητας - (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD)
σύμφωνα με τους Κάκουρo & Μανιαδάκη, είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή, οργανικής
αιτιολογίας –σύμφωνα με τα περισσότερα ερευνητικά δεδομένα-, η οποία ασκεί αρνητική επίδραση
σε πολλούς τομείς λειτουργικότητας του παιδιού και προκαλεί σοβαρές και επίμονες δυσκολίες
τόσο στο ίδιο το παιδί όσο και στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον. Τα
άτομα με ΔΕΠΥ διαφέρουν από το μέσο όρο των ατόμων του ίδιου αναπτυξιακού επιπέδου στην
ικανότητα να εστιάσουν την προσοχή τους, να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους και σε μερικές
περιπτώσεις να περιορίσουν την κινητικότητά τους. Δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε
καταστάσεις στις οποίες τα υπόλοιπα άτομα τα καταφέρνουν πολύ εύκολα. Οι δυσκολίες αυτές
εκδηλώνονται σε διαφορετικά πλαίσια και μπορεί να έχουν, μακροχρόνια, σοβαρές επιπτώσεις
στην ακαδημαϊκή απόδοση, στην επαγγελματική επιτυχία και στην κοινωνικό-συναισθηματική
ανάπτυξη (Παπαγεωργίου 2005). Τα κύρια συμπτώματα της ΔΕΠΥ είναι:




Ελλειμματική προσοχή
Παρορμητικότητα
Υπερκινητικότητα

Σύμφωνα με τον Barkley (1990), η ελλειμματική προσοχή αναφέρεται σε διάχυτες δυσκολίες
εξαιτίας μικρής έκτασης της προσοχής και αδυναμία συγκέντρωσης. Εκδηλώνονται σε
ακαδημαϊκές δεξιότητες, πρακτικές και κινητικές, καθώς και στην επικοινωνία δια μέσου της
συζήτησης. Παρατηρείται, κυρίως, σε καταστάσεις, που απαιτούν προσοχή σε ασαφείς ή
επαναληπτικές δραστηριότητες, όπως η ατομική σχολική εργασία. Τα παιδιά με ελλειμματική
προσοχή διασπώνται περισσότερο από τα εξωτερικά ερεθίσματα, σε σχέση με τα παιδιά της ίδιας
ηλικίας και επιπλέον επιμένουν λιγότερο σε δραστηριότητες, που δεν είναι ενδιαφέρουσες και δεν
έχουν άμεσες συνέπειες ικανοποιήσης (Barkley, 1990).
Ο όρος παρορμητικότητα, είναι η δράση κατά την οποία δε λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες
των πράξεων και αναφέρεται στην αδυναμία αναστολής της συμπεριφοράς ανάλογα με την
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κοινωνική περίσταση. Το παιδί δεν περιμένει οδηγίες, δεν αξιολογεί την κατάσταση, δε λαμβάνει
υπόψη τα συναισθήματα των άλλων, δίνει την εντύπωση του ανεύθυνου και του ανώριμου. Έχει
σοβαρή δυσκολία να ελέγξει τις αντιδράσεις του σε άσχετα ερεθίσματα ή γεγονότα, αδυνατεί να
συγκρατηθεί και να αγνοήσει πιο ενδιαφέροντα ερεθίσματα (Barkley 1990, Παπαγεωργίου 2005).
Το τρίτο στοιχείο, υπερκινητικότητα, σημαίνει υπερβολικό ή αναπτυξιακά ακατάλληλο
επίπεδο κινητικής ή λεκτικής δραστηριότητας η οποία συχνά φαίνεται να είναι άσκοπη.
Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Νόσων της
Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρίας DSM-IV (APA 1994), για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ
απαιτούνται έξι ή περισσότερα συμπτώματα από ένα τουλάχιστον τομέα, (ελλειμματική προσοχή, η
υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα) και διακρίνονται διαφορετικοί τύποι (υπερκινητικόςπαρορμητικός τύπος, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, μεικτός τύπος και ΔΕΠΥ σε μερική
ύφεση.) Η Διεθνής Ταξινόμηση των Νόσων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ICD-10
αναγνωρίζει την υπερκινητική διαταραχή για τη διάγνωση της οποίας απαιτούνται συμπτώματα και
από τους δύο τομείς (ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα), σε
περισσότερες από μια καταστάσεις (WHO 1992). Πρόκειται για πιο σοβαρή κατάσταση, που
συμπεριλαμβάνει την ΔΕΠΥ, όπως ορίζεται από την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρία.
Τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ εκδηλώνονται νωρίς στη ζωή και παραμένουν
σταθερά με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνονται επηρεάζεται
από τη διαδικασία της ανάπτυξης. Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας κυριαρχεί η υπερκινητικότητα,
ενώ στη σχολική ηλικία οι δυσκολίες προσοχής είναι πιο εμφανείς, εξαιτίας των απαιτήσεων για
συμμόρφωση, προσοχή και απόδοση μέσα στην τάξη. Στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή
κυριαρχούν οι δυσκολίες προσοχής, η παρορμητικότητα και η εσωτερική ανησυχία (Mannuzza et
al. 1998).
Σημαντικό ποσοστό, το 50% περίπου των παιδιών με ΔΕΠΥ, βελτιώνονται καθώς
μεγαλώνουν. Η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα συνήθως μειώνεται, ενώ η διαταραχή
προσοχής μπορεί να συνεχίσει να προκαλεί προβλήματα και στην ενήλικη ζωή. Αργότερα
εμφανίζονται και άλλες δυσκολίες όπως εκρήξεις θυμού, ανυπομονησία, ισχυρογνωμοσύνη και
έντονη απαιτητικότητα, ευμετάβλητο συναίσθημα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, φτωχή απόδοση στο
σχολείο και στις διαπροσωπικές δεξιότητες (Barkley, 1998).
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ στην Παιδική Ηλικία.
Πίνακας 1: Συμπτώματα ΔΕΠΥ στην Παιδική Ηλικία

Ελλειμματική Προσοχή
 Δεν ολοκληρώνει
δραστηριότητες
 Διασπάται εύκολα
 Δε συγκεντρώνεται

Παρορμητικότητα
 Φτωχός αυτό-έλεγχος

Υπερκινητικότητα
 Υπερβολική ανησυχία

 Δυσκολία να περιμένει τη
σειρά του
 Περιεχόμενο λόγου συχνά
ακατάλληλο

 Κινείται συνεχώς
 Μιλά υπερβολικά

Οι πρωτογενείς επιπτώσεις αυτών των δυσκολιών στη συναισθηματική κατάσταση, στη
συμπεριφορά και στο περιβάλλον ενός ατόμου με ΔΕΠ-Υ είναι προφανείς:




Το παιδί αποτυγχάνει συνεχώς να ακολουθήσει τους κανόνες ανάλογα με την περίσταση και
να συμμορφωθεί στις ανάλογες της ηλικίας απαιτήσεις.
Αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οδηγίες, τις οποίες ακολουθούν πολύ εύκολα τα άλλα
παιδιά.
Καταστρέφει οτιδήποτε, σε καταστάσεις που τα περισσότερα παιδιά μαθαίνουν να
συνεργάζονται.
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Ωστόσο, μπορεί να είναι το παιδί που δεν το προσέχει ποτέ κανείς: που δεν θυμάστε ούτε το
όνομά του! Το παιδί που ‘ονειρεύεται συνεχώς’.

Οι δευτερογενείς επιπτώσεις οφείλονται στη στάση και στη συμπεριφορά των άλλων. Τα
παιδιά με ΔΕΠΥ προκαλούν μεγάλη πίεση σ’ εκείνους με τους οποίους συναλλάσσονται και
αλληλεπιδρούν. Απογοητεύουν δασκάλους, γονείς και συμμαθητές. Για το λόγο αυτό συχνά
απορρίπτονται και αγνοούνται. Το παιδί βιώνει συχνά απόρριψη, παρουσιάζει συναισθηματικά
προβλήματα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, και απομονώνεται. Μπορεί να παρουσιάσει διαταραχή
διαγωγής (Παπαγεωργίου, 2005). Η συνύπαρξη της ΔΕΠ-Υ
με άλλες ψυχιατρικές και
αναπτυξιακές διαταραχές είναι υψηλή (Barkley, 2004) παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 2: Συνύπαρξη ΔΕΠΥ με άλλες ψυχιατρικές και αναπτυξιακές διαταραχές

60%
45%
25%
30%
33%
50%
50%
90%
20%
60%

Εναντιωτική/Προκλητική διαταραχή
Σοβαρή Διαταραχή Διαγωγής
Αντικοινωνική/Παραπτωματική συμπεριφορά
Αγχώδεις Διαταραχές
Μείζων Κατάθλιψη
Συναισθηματικά Προβλήματα
Προβλήματα στις Κοινωνικές Δεξιότητες
Δεν αποδίδει στη σχολική εργασία
Προβλήματα Ανάγνωσης – Δυσλεξία
Προβλήματα Γραπτής Έκφρασης

Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη έρευνα, οι ψυχολογικές έννοιες που μετρώνται από την
ψυχομετρία αφορούν συνήθως κοινά χαρακτηριστικά των ατόμων (π.χ. γνώσεις, στάσεις,
προσωπικότητα) που η εμπειρία μάς έχει δείξει ότι έχουν πρακτική σημασία στην κατανόηση και
στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς των ατόμων. Είναι λογικό η ψυχομετρία να έχει πολλές
εφαρμογές και στην εκπαίδευση. Μέσα στα χρόνια έχουν επιχειρηθεί πολλοί τρόποι ψυχομετρικής
αξιολόγησης διαφόρων χαρακτηριστικών.
Στα μαθηματικά, στην Ελλάδα το πιο διαδεδομένο εργαλείο είναι το Κριτήριο Μαθηματικής
Επάρκειας, το οποίο κατασκευάστηκε το 2007, στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «Ψυχομετρική ∆ιαφορική Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων με Μαθησιακές ∆υσκολίες », με στόχο να
χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της μαθηματικής επάρκειας παιδιών και εφήβων ηλικίας 7.06
- 15.05 χρονών. Το κριτήριο χορηγήθηκε πιλοτικά και σταθμίστηκε την περίοδο Δεκεμβρίου
2007 - Ιουνίου 2008. Ο επίκουρος καθηγητής Γιώργος Μπάρμπας επιμελήθηκε την δημιουργία του
συγκεκριμένου εργαλείου, το οποίο χορηγείται σήμερα ως εργαλείο διάγνωσης σε διάφορα κέντρα
όπως το ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών) και το οποίο χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη έρευνα για το κομμάτι
μέτρησης της μαθηματικής επάρκειας των μαθητών.
Το Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας, εντοπίζει οκτώ επιμέρους ικανότητες, οι οποίες
συνθέτουν τη γενική επάρκεια ενός μαθητή, χωρίζοντάς τις σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα
αναφέρεται στην ικανότητα να θέτει κανείς ερωτήματα και να δίνει απαντήσεις μέσα στο πεδίο
των μαθηματικών, να σκέφτεται με μαθηματικό τρόπο, να θέτει και να λύνει μαθηματικά
προβλήματα, να αναλύει και να κατασκευάζει μαθηματικά μοντέλα και να αναπτύσσει τον
μαθηματικό συλλογισμό. Η δεύτερη ομάδα αναφέρεται στην ικανότητα να αντιμετωπίζει
κανείς και να διαχειρίζεται τη μαθηματική γλώσσα και τα μαθηματικά εργαλεία, να αναπαριστά
μαθηματικές οντότητες, να διαχειρίζεται μαθηματικά σύμβολα και τύπους, να είναι σε θέση να
επικοινωνεί με τα μαθηματικά και να χρησιμοποιεί τις βοήθειες και τα εργαλεία των μαθηματικών.
Στη συγκεκριμένη υπό εξέλιξη έρευνα στον τομέα της μελέτης διδακτικών προσεγγίσεων και
στρατηγικών που οδηγούν στην επίλυση προβλημάτων ζωής κρίνεται αναγκαία η μελέτη
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συγκεκριμένης βασικής παραμέτρου και χρησιμοποιείται στο ερωτηματολόγιο με την ονομασία
‘Χρήση Στρατηγικών’ της αναπληρώτριας καθηγήτριας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του τμήματος
Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κυρίας Γωνίδα και της καθηγήτριας Σχολικής
Ψυχολογίας του παιδαγωγικού τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
κυρίας Λεονταρή.
Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η μέτρηση της χρήσης στρατηγικών από
τους/τις μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. Το ερωτηματολόγιο αρχικά βασίστηκε σε μια
σειρά άλλων εργαλείων στην αγγλική γλώσσα, όπως είναι οι σχετικές κλίμακες από το Motivated
Strategy Learning Questionnaire (MSLQ, Pintrich, Smith, Garcia, & DeGroot, 1992), το Learning
and Study Strategies Questionnaire (LASSI, Weinstein, Shulte, & Palmer, 1987) και οι σχετικές
κλίμακες που χρησιμοποίησαν οι Elliot, McGregor και Gable (1999) και οι Harackiewitcz, Barron,
Tauer, Carter, και Elliot (2000). Για τη διαμόρφωση του τελικού ερωτηματολογίου, το οποίο
περιλαμβάνει ερωτήσεις από τα παραπάνω ερωτηματολόγια αλλά και νέες ερωτήσεις, προηγήθηκε
μια σειρά πιλοτικών εξετάσεων. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 27 ερωτήσεις (βλ.
Παράρτημα) οι οποίες οργανώνονται σε τρεις υποκλίμακες: (α) την υποκλίμακα που μετρά τη
χρήση στρατηγικών υψηλού επιπέδου, όπως είναι οι στρατηγικές βάθους, οι μεταγνωστικές
στρατηγικές και οι στρατηγικές αυτο-ρύθμισης, όπως για παράδειγμα -Όταν μελετώ, προσπαθώ να
εξηγήσω τις κύριες ιδέες με δικά μου λόγια, - Όταν διαβάζω Μαθηματικά, φτιάχνω σχέδια ή
διαγράμματα στα οποία συνδέω τα κύρια σημεία. - Όταν ολοκληρώσω μια άσκηση, την
ξανακοιτάζω από την αρχή για να αποφύγω τα λάθη. (β) την υποκλίμακα που μετρά τη χρήση
στρατηγικών χαμηλού επιπέδου, όπως είναι οι στρατηγικές επιφανείας, όπως -Όταν μελετώ,
προσπαθώ να αποστηθίσω όσες περισσότερες πληροφορίες μπορώ, - Όταν μελετώ, διαβάζω την
ύλη των Μαθηματικών πολλές φορές, έτσι ώστε να μπορώ να τη θυμάμαι. και (γ) την υποκλίμακα
που μετρά την απουσία χρήσης στρατηγικών, όπως -Ενώ διαβάζω για τα Μαθηματικά, συχνά
νομίζω ότι δεν ξέρω σε τι πράγμα αναφέρεται, - Συχνά διαπιστώνω ότι δεν ξέρω από πού να
αρχίσω να διαβάζω.
Οι συμμετέχοντες/ουσες απαντούν στις ερωτήσεις με βάση μια 5βαθμη κλίμακα τύπου
Likert. Υπολογίζεται ο μέσος όρος των απαντήσεων των συμμετεχόντων /ουσών στις ερωτήσεις
κάθε υποκλίμακας.
Η εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας είναι σημαντικοί παράγοντες που οφείλει ο
ερευνητής να εξασφαλίσει για την έρευνα του. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο εξασφαλίζει την
εγκυρότητά του, αφού η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες με ορθογώνια περιστροφή τύπου varimax,
η οποία εφαρμόστηκε στα δεδομένα, ανέδειξε την ύπαρξη των τριών παραπάνω παραγόντων
συνεκτιμώντας το κριτήριο του Kaiser (ιδιοτιμή μεγαλύτερη της μονάδας) και το κριτήριο του
Catell (γράφημα του ‘αγκώνα’, scree plot). Οι φορτίσεις των ερωτημάτων ανά παράγοντα ήταν
>.40. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (δείκτης α του Cronbach) ήταν α = .82 για την
υποκλίμακα που μετρά την απουσία χρήσης στρατηγικών, α = .80 για την υποκλίμακα των
στρατηγικών υψηλού επιπέδου, και α = .62 για την υποκλίμακα των στρατηγικών χαμηλού
επιπέδου.
3. Συμπεράσματα
Παρόμοιες έρευνες διενεργήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
χρησιμοποιώντας μόνο μέρος από τις 3 υποκλίμακες που αναλύθηκαν παραπάνω. Η αξία της
συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά, αφορά δείγμα μαθητών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συγκεκριμένης μαθησιακής διαταραχής. Αναφέρεται ότι το δείγμα
των μαθητών λαμβάνεται από την περιφέρεια Κρήτης και αποσκοπεί στη βελτίωση των
μαθησιακών στόχων των συναδέλφων εκπαιδευτικών, και πιο συγκεκριμένα Μαθηματικών, που
αντιμετωπίζουν συχνά ερωτήσεις από τους μαθητές/μαθήτριες τους, σε σχέση με τη χρησιμότητα
αυτού του αντικειμένου στην καθημερινή τους ζωή, που φαντάζει πολλές φορές πολύπλοκο στα
μάτια τους.
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Η βιβλιογραφία μας δείχνει ότι η εξειδικευμένη μεταγνωστική γνώση, ένα μεγάλο ρεπερτόριο
των στρατηγικών, και η υψηλού επιπέδου ρύθμιση έχουν αποδειχθεί μεταξύ των παραγόντων που
χαρακτηρίζουν την ανώτερη επίδοση μαθητών με υψηλές επιδόσεις σε σύγκριση με αυτούς τους
μαθητές/μαθήτριες που έχουν χαμηλή επίδοση (Sperling, etal., 2004). Οι μεταγνωστικές διεργασίες
έχουν σχέση με τις κατακτήσεις κάποιου στα μαθηματικά (Mevarech & Kapa,
1996˙Mevarech,Kramarski &Arami, 2002˙Desoete, Roeyers&Huylebroeck, 2006˙Pennequinetal.,
2010) και στην επίλυση προβλημάτων (Kramarski & Mevarech, 1997). Διενεργώντας τη
συγκεκριμένη έρευνα και λαμβάνοντας υπόψιν τις 3 υποκλίμακες που αναλύθηκαν παραπάνω σε
συνάρτηση με τη μαθηματική επάρκεια αναμένουμε να εξάγουμε θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Η
παιδαγωγική προσέγγιση άλλωστε κάθε μαθηματικού είναι να μπορεί να συνδέσει τις γνώσεις που
αποκτούν τα παιδιά μέσα στη τάξη του με τις ανάγκες που θα συναντήσουν αργότερα στη ζωή.
4. Βιβλιογραφικές αναφορές
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5. Παράρτημα:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο διερευνά τη σχέση σου και τις αντιλήψεις σου σχετικά με το μάθημα των
Μαθηματικών. Επειδή ο καθένας / η καθεμία μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις, οι απαντήσεις σας θα είναι
διαφορετικές. Σε αυτού του είδους τις ερωτήσεις δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Οι απαντήσεις σας
είναι πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες για μας, γι’ αυτό παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλες τις
ερωτήσεις.
Ο εκτιμώμενος χρόνος για να συμπληρωθεί αυτό το ερωτηματολόγιο κυμαίνεται από 12 έως 15 λεπτά.
Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας.
Παράδειγμα
Νομίζω ότι θα έχω καλό βαθμό στα Μαθηματικά
1
Δεν ισχύει καθόλου για
μένα

2
Ισχύει λίγο για
μένα

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:

3
Ισχύει έτσι κι έτσι
για μένα

4
Ισχύει αρκετά για
μένα

5
Ισχύει πολύ για μένα

Γιώργος Τσαμπούρης, υποψήφιος διδάκτωρ του Παιδαγωγικού
τμήματος, Πανεπιστήμιο Κόρδοβας
Begoña E. Sampedro Requena, καθηγήτρια Παιδαγωγικής
Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κόρδοβας

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Κωδικός: ……………………………………...
Φύλλο: ………………………………………...
Ημερομηνία Γέννησης: ……………………....
Τάξη: ………………………………………….
Σχολείο: ………………………………………
ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ:
Ο πατέρας μου τελείωσε:
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΑΤΕΙ
Πανεπιστήμιο
Άλλο

Η μητέρα μου τελείωσε:
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΑΤΕΙ
Πανεπιστήμιο
Άλλο

☐
☐
☐
☐
☐
☐
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Ο πατέρας μου κατάγεται από:
Ελλάδα
Αλβανία
Χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

☐
☐
☐

Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αμερική, Καναδά, Αυστραλία
Ασία ή Αφρική

☐
☐
☐
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Η μητέρα μου κατάγεται από:
Ελλάδα
Αλβανία
Χώρα της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης
Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αμερική, Καναδά, Αυστραλία
Ασία ή Αφρική

Ο βαθμός μου στα Μαθηματικά πέρυσι ήταν:
Κάτω από 10
☐
11-12
☐
13-14
☐
Α1. Έλλειψη Στρατηγικών
1
2
Δεν ισχύει καθόλου
Ισχύει λίγο για μένα
για μένα

4
Ισχύει αρκετά για
μένα

Έλλειψη Στρατηγικών
Α1-1. Όταν έχω διαγώνισμα στα Μαθηματικά, δυσκολεύομαι να μελετήσω με τρόπο
που να με βοηθήσει να μάθω καλά αυτά που πρέπει να μάθω.
Α1-2. Ενώ διαβάζω για τα Μαθηματικά, συχνά νομίζω ότι δεν ξέρω σε τι πράγμα
αναφέρεται.
Α1-3. Μου είναι πολύ δύσκολο να μελετήσω μεθοδικά, έτσι ώστε να μπορέσω να
κατανοήσω το κείμενο που διαβάζω.
Α1-4. Συχνά διαπιστώνω ότι δεν ξέρω από πού να αρχίσω να διαβάζω.
Α1-5. Πολύ δύσκολα μπορώ να καταλάβω ποια είναι κύρια σημεία σε κάτι που
διαβάζω.
Α1-6. Μου είναι δύσκολο να οργανώσω αποτελεσματικά το χρόνο της μελέτης μου.
Α1-7. Συχνά διαπιστώνω ότι δεν ξέρω πώς να μελετώ σωστά.
Α1-8. Όταν μελετώ για τα Μαθηματικά, παραλείπω τα δύσκολα σημεία.
A2. Στρατηγικές Βάθους & Αυτο-ρύθμισης
Στρατηγικές Βάθους & Αυτο-ρύθμισης
Α2-1. Όταν διαβάζω κάτι, υπογραμμίζω τις κύριες ιδέες.
Α2-2. Όταν συναντώ μια νέα πληροφορία, σκέφτομαι αν ήδη ξέρω κάτι σχετικό με αυτή.
Α2-3. Όταν το μάθημα των Μαθηματικών που διαβάζω είναι μεγάλο, το χωρίζω σε
ενότητες.
Α2-4. Όταν μελετώ, προσπαθώ να εξηγήσω τις κύριες ιδέες με δικά μου λόγια.
Α2-5. Όταν διαβάζω Μαθηματικά, φτιάχνω σχέδια ή διαγράμματα στα οποία συνδέω
τα κύρια σημεία.
Α2-6. Λύνω αρκετές ασκήσεις στο σπίτι, παρόμοιες με αυτές που κάνουμε στην τάξη.
Α2-7. Για να μάθω κάτι, προσπαθώ πρώτα να καταλάβω το νόημά του.
Α2-8. Πριν ξεκινήσω να διαβάζω Μαθηματικά, σκέφτομαι τι θα πρέπει να κάνω
προκειμένου να το μάθω καλύτερα.
Α2-9. Πριν απαντήσω μια ερώτηση, προσπαθώ να σιγουρευτώ ότι έχω καταλάβει τι
μου ζητά η ερώτηση αυτή.
Α2-10. Όταν ολοκληρώσω μια άσκηση, την ξανακοιτάζω από την αρχή για να
αποφύγω τα λάθη.
Α2-11. Όταν έχω να λύσω μια άσκηση ή να κατανοήσω ένα κείμενο, προσπαθώ να
θυμηθώ κάποιες παλαιότερες πληροφορίες που μπορεί να έχουν σχέση μ’ αυτά,
επειδή αυτό με βοηθά.
Α2-12. Πριν από ένα διαγώνισμα, οργανώνω το χρόνο μου σε σχέση με την ύλη που
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έχω να διαβάσω, προκειμένου να τα πάω καλά.
Α2-13. Όταν έχω να λύσω μια άσκηση, το πρώτο πράγμα που προσπαθώ να κάνω
είναι να καταλάβω καλά τι μου ζητά αυτή η άσκηση.
Α2-14. Κάθε φορά που απαντώ μια ερώτηση σε ένα διαγώνισμα, στο τέλος την
ξαναδιαβάζω, για να βεβαιωθώ ότι έδωσα την απάντηση που ζητούσε η ερώτηση.
A3. Στρατηγικές Επιφανείας
Στρατηγικές Επιφανείας
Α3-1. Όταν μελετώ Μαθηματικά, προσπαθώ να εντοπίσω τις κυριότερες ιδέες και τις
μαθαίνω απ’ έξω.
Α3-2. Όταν μελετώ, προσπαθώ να αποστηθίσω όσες περισσότερες πληροφορίες
μπορώ.
Α3-3. Προσπαθώ να αποστηθίσω οτιδήποτε νομίζω ότι θα με ρωτήσουν στις
εξετάσεις.
Α3-4. Όταν μελετώ, διαβάζω την ύλη των Μαθηματικών πολλές φορές, έτσι ώστε να
μπορώ να τη θυμάμαι.
Α3-5. Όταν έχω διαγώνισμα, προσπαθώ να τα μάθω όλα απ’ έξω.
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Η ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Τσιαούσκογλου Ζωή
zwi_ts@hotmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ71
Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση της οικοσυστημικής παρέμβασης
και η αποτελεσματικότητά της ως αξιολογικό εργαλείο. Στο στόχαστρο της έρευνας είναι επίσης οι
στρατηγικές οργάνωσης διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, όπως αυτές
εφαρμόζονται στην τάξη, με σκοπό να αναδειχθούν οι βέλτιστες. Η διερεύνηση της
οικοσυστημικής προσέγγισης είναι σημαντική, καθώς προσπαθεί να αναδείξει τη μοναδικότητα του
κάθε ατόμου, αλλά και τη σχέση του με τις διάφορες πλευρές του οικοσυστήματος. Ενώ η
διερεύνηση των στρατηγικών οργάνωσης διδασκαλίας είναι σημαντική, γιατί αυτές βοηθούν τον
εκπαιδευτικό στην καθημερινή του πρακτική. Η έρευνα ακολουθεί το κονστρουκτιβιστικό
παράδειγμα. Το ερευνητικό σχέδιο περιλαμβάνει τη χορήγηση ερωτηματολογίου ελέγχου των
στρατηγικών οργάνωσης διδασκαλίας, ενώ στη μελέτη περίπτωσης χορηγήθηκαν τεστ αξιολόγησης
στην εκτέλεση αριθμητικών πράξεων, ερωτηματολόγια απόδοσης αιτιολογικών προσδιορισμών
επιτυχίας/αποτυχίας, ερωτηματολόγια προσανατολισμού κινήτρων μάθησης, ερωτηματολόγιο
αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικού, ερωτηματολόγια συρρύθμισης συμπεριφοράς και αξιολόγησης
κλίματος της τάξης. Όπως επίσης συμπληρώθηκε κλείδα παρατήρησης διδακτικής και μαθησιακής
συμπεριφοράς. Αποδείχθηκε πως η οικοσυστημική παρέμβαση είναι ένα λειτουργικό και
αποτελεσματικό εργαλείο στην εκπαίδευση και αναδείχθηκε η ποικιλομορφία των στρατηγικών
οργάνωσης διδασκαλίας.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικές ανάγκες, οικοσυστημική παρέμβαση, μοντέλα διδασκαλίας,
στρατηγικές οργάνωσης διδασκαλίας
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1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αλλαγή στον τρόπο που οι επιστήμονες
αντιλαμβάνονται και εξηγούν την ύπαρξη των μαθησιακών δυσκολιών, αλλά και στον τρόπο
αντιμετώπισής τους. Ακολουθούν μια πιο ολιστική προσέγγιση, κομμάτι της οποίας είναι και η
οικοσυστημική προσέγγιση.
Η διερεύνηση αυτής της ολιστικής προσέγγισης στον τρόπο αξιολόγησης και παρέμβασης
των δυσκολιών είναι πολύ σημαντική, καθώς προσπαθεί να αναδέιξει τη μοναδικότητα του ατόμου,
το ιδιαίτερο, ξεχωριστό και διαφορετικό προφίλ του, αλλά και τη σχέση του κάθε ατόμου με τις
διάφορες πλευρές του οικοσυστήματος.
Πολύ σημαντική κρίνεται επίσης και η διερεύνηση των στρατηγικών οργάνωσης
διδασκαλίας, καθώς οι εκπαιδευτικοί σκοποί που εκφράζονται μέσω των ΑΠΣ και των ΔΕΠΠΣ,
μπορεί να οριοθετούν το πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής μιας χώρας, αλλά δεν βοηθούν τον
εκπαιδευτικό στην καθημερινή του πρακτική. Ο ακριβής προσδιορισμός των ενεργειών μέσω των
οποίων οι μαθητές θα αποκτήσουν επιθυμητές συμπεριφορές και θα κατακτήσουν συγκεκριμένες
δεξιότητες, επιτυγχάνεται μέσω της σωστής αξιολόγησης και της επιλογής κατάλληλων
στρατηγικών διδασκαλίας.
Πιο συγκεκριμένα η έρευνα στοχεύει:





Να μελετήσει κατά πόσο η οικοσυστημική αξιολόγηση αποτελεί ένα λειτουργικό και
αποτελεσματικό εργαλείο για τη συγκέντρωση πληροφοριών σε σχέση με τη διδασκαλία
που δέχεται το παιδί και τις συνθήκες που επικρατούν στο μαθησιακό του περιβάλλον.
Να εντοπίσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της
οικοσυστημικής αξιολόγησης για τη δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
Να εντοπίσει ποιες είναι οι στρατηγικές οργάνωσης της διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι
εκπαιδευτικοί συχνότερα.
Να αναδείξει τις βέλτιστες στρατηγικές οργάνωσης διδασκαλίας.

Ο πρωτεργάτης της οικοσυστημικής προσέγγισης Bronfenbrenner μέσα από το έργο του
απέδειξε πως, οι τελικές εξωτερικές συμπεριφορές ενός ατόμου συνιστούν αποτέλεσμα
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα ποικίλα χαρακτηριστικά του ατόμου (κλίσεις, τάσεις, δυνατότητες,
ελλείψεις) και στις μεταβλητές (οργάνωση σχέσεων, απαιτήσεις, υποστήριξη, υλικά) των
πολλαπλών περιβαλλόντων υπό την επίδραση των οποίων το άτομο ζει και αναπτύσσεται
(Bronfenbrenner 1979, Αγαλιώτης 2006).
Σε παρόμοια συμπεράσματα τα οποία επιβεβαιώνουν πως οι μεταβλητές του περιβάλλοντος
μπορούν να εξηγούν ή να συμβάλλουν στην εμφάνιση προβληματικών συμπεριφορών κατέληξαν
και οι Ysseldyke & Christenson (2002) αποδεικνύοντας πως η επίδοση του παιδιού είναι
αποτέλεσμα της συνδιασμένης στήριξης που δέχεται το παιδί από το σχολείο, από την οικογένεια
και από τη συνεργασία των δύο αυτών παραγόντων, μέσα στο συνολικό μαθησιακό περιβάλλον του
γενικού κοινωνικού πλαισίου (Αγαλιώτης,2006).
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως βασικό κομμάτι της οικοσυστημικής αξιολόγησης έιναι ο
εκπαιδευτικός, γι’ αυτό η αυτοαξιολόγησή του αποτελεί βασικό κομμάτι της αξιολόγησης του
διδακτικού περιβάλλοντος και παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών
και στην αντιμετώπιση αυτών (Σαλβαράς,2013).
Αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί και σε σχέση με τα μοντέλα και τις στρατηγικές
διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της παιδαγωγικής πράξης, αλλά ακόμα δεν
έχει βρεθεί κάτι που να τους ικανοποιεί (Stoll & Fink, 1996). Αυτό που συνεχίζει να υποστηρίζεται
από πολλούς είναι πως το διδακτικό γίγνεσθαι τελείται με ένα περιορισμένο και μονοσήμαντο
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ρεπερτόριο μοντέλων και στρατηγικών διδασκαλίας (Σαλβαράς, 1993, ΑΠΑ, 1995, Κασσωτάκης
και Φλουρής,2006).
Κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες για την κατασκευή πολυπρογραμμάτων μοντέλων και
στρατηγικων διδασκαλίας τα οποία διακρίνονται για τον πλουραλισμό των θεωρήσεων(Σαλβαράς,
2013). Πρώτος ο Lakatos J.(1993) χρησιμοποίησε τον όρο «προγράμματα» για να δηλώσει
πλέγματα τρόπων σκέψης και δράσης, τα οποία συνυπάρχουν και αντιπαλεύουν.
Προϊόν όλων των παραπάνω είναι η δημιουργία από τους ερευνητές ενός διαδικτυωμένου
συστήματος μοντέλων και στρατηγικών. Η συγκρότηση αυτού του μεγάλου φάσματος μοντέλων
και στρατηγικών διδασκαλίας με τη μορφή πολυπρογράμματος δικαιολογείται από την ύπαρξη του
μη στατικού χαρακτήρα της διδασκαλίας. Καθώς είναι μια διαδικασία που εξαρτάται από την
προσωπική διδακτική θεωρία του εκπαιδευτικού, τη διαφορετικότητα των μαθητών και τη
στοχοθεσία των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (Σαλβαράς,2011).
2. Κυρίως μέρος
2.1. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Όπως προαναφέραμε και προηγουμένως η οικοσυστημική αξιολόγηση είναι μια προσέγγιση
στην οποία το σημαντικότερο ρόλο παίζει η αλληλεπίδραση μεταξύ του αναπτυσσόμενου
βιοψυχολογικού ανθρώπινου οργανισμού και του περιβάλλοντός του (Πετρογιάννης, 2001). Γι’
αυτό και στην εκπαίδευση όταν εφαρμόζουμε τη συγκεκριμένη θεωρία αξιολογούμε όλους τους
παράγοντες που μπορει να επηρεάσουν την επίδοση του παιδιού. Δηλαδή, δεν αξιολογούμε μόνο το
παιδί, αλλά και το διδακτικό του περιβάλλον. Όσον αφορα το παιδί, αξιολούμε τις
προαπαιτούμενες γνώσεις, το μαθησιακό δυναμικό και τα κίνητρα. Όσον αφορά το διδακτικό
περιβάλλον, αξιολογούμε τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και του μαθητή κατά τη διδασκαλία,
πραγματοποιείται αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού και αξιολόγηση του κλίματος της τάξης
(Σαλβαράς,2013).
Η αξιολόγηση των προαπαιτούμενων γνώσεων πραγματοποιείται με συστηματική
παρατήρηση, με κριτήριο απόδοσης αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας/αποτυχίας, με
μαθησιακή ιεραρχία και πρωτόκολλο αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση του μαθησιακού δυναμικού περιλαμβάνει την αξιολόγηση των στρατηγικών
μάθησης και μελέτης και τη χαρτογράφηση εννοιών.
Ενώ η αξιολόγηση κινητρων μάθησης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση προσανατολισμού των
κινήτρων μάθησης και την αξιολόγηση συρρύθμισης της συμπεριφοράς.
Η αξιολόγηση του διδακτικού περιβάλλοντος έχει να κάνει με την καταγραφή συμπεριφορών
εκπαιδευτικού και μαθητή, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία του και την
αξιολόγηση του κλίματος της τάξης.
Τελικό στάδιο της οικοσυστημικής αξιολόγησης είναι η αναγνωριση του διδακτικού
προβλήματος και αφορά την παρουσίαση ομαδοποιημένων στοιχείων που σχετίζονται με την
αξιολόγηση του μαθητή και του διδακτικού περιβάλλοντος (Σαλβαράς, 2013).
Η οργάνωση της διδακτικής παρέμβασης περιλαμβάνει την κλινική συνέντευξη, η οποία
σχετίζεται με τον προσδιορισμό του μαθησιακού προβλήματος
και την εφαρμογή του
πρωτόκολλου αξιολόγησης για τον προσδιορισμό της συμπτωματολογίας των λαθών του μαθητή.
Στη συνέχεια, ακολουθεί η ανάλυση έργου για να εντοπιστεί η γενεσιουργός αιτία των λαθών.
Αμέσως επόμενο στάδιο, είναι η διατύπωση υποθέσεων. Επακόλουθο των παραπάνω
διαδικασιών είναι η δημιουργία του γνωστικού προφίλ του μαθητή. Και καταλήγουμε στο τελικό
συμπέρασμα (διάγνωση) για την αιτία του μαθησιακού προβλήματος.
Αφού πραγματοποιηθούν οι παραπάνω διαδικασίες, ακολουθεί η διδακτική παρέμβαση κατά
την ποία γίνεται συγκεκριμενοποίηση του διδακτικού στόχου, επιλογή στρατηγικής διδασκαλίας
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και εφόσον ολοκληρωθεί, δίνεται στο παιδί το ίδιο φύλλο έργου, το οποίο αποτελεί το πρωτόκολλο
αποδεικτικής αξιολόγησης.
Όπως προαναφέραμε, το δεύτερο κομμάτι αυτής της έρευνας σχετίζεται με τις στρατηγικές
οργάνωσης διδασκαλίας. Πολύ συχνά στη βιβλιογραφία, η έννοια της στρατηγικής χρησιμοποιείται
συνώνυμα με τις έννοιες μέθοδος διδασκαλίας και μοντέλα διδασκαλίας, έτσι δημιουργείται μια
σχετική ασάφεια.
Ουσιαστικά, οι στρατηγικές για τη διδασκαλία είναι διαφορετικές δομές αποφάσεων, οι
οποίες λαμβάνονται ανάλογα με τις αντιληψεις του δασκάλου για τη φύση της γνώσης, τη
διαδικασία μάθησης, την οργάνωση της διδακτικής εργασίας κ.τ.λ. Ανάλογα με τις αντιλήψεις του
δασκάλου για τις οργανωτικές αρχές του διδακτικού γίγνεσθαι και με το ποιος παίρνει τις
αποφάσεις, οριοθετείται ένα φάσμα τεσσάρων μοντέλων και είκοσι στρατηγικών διδασκαλίας
(Σαλβαράς,2011).
Στρατηγικές και μοντέλα έχουν άμεση σχέση καθώς οι πρώτες είναι έκφραση των δεύτερων,
που αποτελούν συγκεκριμένες θεωρήσεις για τη διδασκαλία.
Το πρώτο μοντέλο διδασκαλίας, είναι της αναπαραγωγής (συμπεριφορισμού). Το διδακτικό
μοντέλο του συμπεριφορισμού δέχεται ότι η γνώση πηγάζει από την εμπειρία και ότι είναι ένα
είδος αντιγραφής της πραγματικότητας (Σαλβαράς,2011). Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της
θεωρίας είναι ότι η γνώση μεταβιβάζεται και πως η μάθηση σχετίζεται με τη συνάφεια
ερεθίσματος-αντίδρασης, την ανατροφοδότηση που δέχεται ο μαθητής και την άμεση ενίσχυσή του
κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Η γνώση τεμαχίζεται σε μικρά κομμάτια και όλες
τις αποφάσεις τις λαμβάνει ο δάσκαλος. Η διδασκαλία και ο μαθητής κρίνονται από το
αποτέλεσμα, γι’ αυτό δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αποδεικτική αξιολόγηση. Τυχόν λάθη των
μαθητών αποδίδονται στην απροσεξία και η μέθοδος επίλυσής τους είναι η εξάσκηση. Στη
διδακτική εργασία εφαρμόζονται οι στρατηγικές διδασκαλίας των μικρών βημάτων, της
καταμάθησης και της προδρασιακής αντιμετώπισης των δυσκολιών μάθησης.
Βασική παραδοχή του μοντέλου της εξομοίωσης (κοινωνικού-γνωστικού συμπεριφορισμού)
είναι ότι η γνώση πηγάζει από την εμπειρία, η μάθηση των μαθητών δεν προέρχεται από τις δικές
τους πράξεις, αλλά από την παρατήρηση και τη μίμηση των πράξεων των άλλων. Το μοντέλο αυτό
είναι προσανατολισμένο στο δάσκαλο και το μαθητή και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην
επικοινωνία μεταξύ τους, η οποία λειτουργεί διαμεσολαβητικά (Bandura,1986,Σαλβαράς,2011).
Εφαρμόζονται οι στρατηγικές της αμοιβαιότητας, της επιλογής του επιπέδου δυσκολίας για ένταξη
στο έργο και της εργασίας με αυτοέλεγχο.
Βασική θεώρηση του μοντέλου της ανακάλυψης (γνωστικού-δομισμού) είναι το γεγονός πως
η γνώση είναι μια πραγματικότητα ανεξάρτητη από τον άνθρωπο, απλά κάθε φορά συλλαμβάνεται
από το νου. Η γνώση που επανακαλύπτεται είναι γνωστή εκ των προτέρων
(Chomsky,1965,Σαλβαράς, 2011). Ενεργό ρόλο έχει και ο δάσκαλος και ο μαθητής. Στο
συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμόζονται οι στρατηγικές διδασκαλίας της προκαταβολικής οργάνωσης,
της καθοδηγούμενης ανακάλυψης και της επεξεργασίας τρόπων μάθησης.
Το τέταρτο και τελευταίο μοντέλο είναι αυτό της παραγωγής (εποικοδομισμού), προσέγγιση
η οποία είναι προσανατολισμένη στο μαθητή. Σ’ αυτό το μοντέλο η μάθηση είναι μια διαδικασία
κατασκευαστική (Glasserfeld,1994,Σαλβαράς,2011). Οι μαθητές δεν είναι άγραφη πλάκα ούτε
έχουν προκαθορισμένα τα όρια της γνώσης. Στην οικοδόμηση της γνώσης παίζουν ρόλο τόσο η
εξωτερική πραγματικότητα όσο και η εσωτερική πραγματικότητα, καθώς και η συσσωρευμένη
διαπροσωπική γνώση (Σαλβαράς,1996,Σαλβαράς,2011). Χρησιμοποιούνται οι στρατηγικές
διδασκαλίας της παραγωγής γνώσεων, της αξιοποίησης προηγούμενων γνώσεων, της παρατήρησης
και της έκφρασης, της συγγραφικής και μετασυγγραφικής διαδικασίας, της ομαδικής εργασίας, της
αποκλίνουσας παραγωγικότητας, του αυτοσχεδιασμού, της μεταγνωστικής αξιολόγησης και των
σχεδίων δράσης (Σαλβαράς,2011).
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2.2. Μεθοδολογία της έρευνας
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι εκαπιδευτικοί γενικών τάξεων, τμημάτων ένταξης και
συνεκπαίδευσης μαθητών, οι οποίοι υπηρετούν στο Νομό Ηρακλείου. Το δείγμα που αφορά τη
μελέτη περίπτωσης, συμπεριλαμβάνει μαθητές της Β’ τάξης ενός δημοτικού σχολείου.
Η έρευνα ακολούθησε τις προδιαγραφές του κονστρουκτιβιτικού παραδείγματος. Ο
κονστρουκτιβισμός είναι ένα φιλοσοφικό- γνωσιολογικό ρεύμα το οποίο αναπτύχθηκε πολύπλευρα
από τους φιλοσόφους/εκπαιδευτικούς που ασχολήθηκαν με αυτό . Η θεωρία του κοντρουκτιβισμού
στηρίζεται στη γενετική θεωρία του Piaget, ο οποίος θεωρεί πως το παιδί μετέχει ενεργά στη
δημιουργία της γνώσης του για την πραγματικότητα. Τυπικά όμως η αρχή του κοντρουκτιβισμού
τοποθετείται στο 1975 με τις εργασίες του VonClasefeld.
Το ερευνητικό σχέδιο περιλαμβανει τη χορήγηση ερωτηματολογίου ελέγχου των
στρατηγικών οργάνωησης διδασκαλίας των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής
και συνεκπαίδευσης μαθητών, με σκοπό την ανάδειξη των βέλτιστων στρατηγικών οργάνωσης της
διδασκαλίας. Κατασκευάσαμε ερεωτηματολόγιο ελέγχου αντιλήψεων των εκπαιδευτικών τύπου
Likert, σχετικό με το ποιες στρατηγικές οργάνωσης διδασκαλίας εφαρμόζουν και ποιες από αυτές
αποτιμούνται ως βέλτιστες, με βάση κριτήρια-δείκτες ελέγχου ποιότητας. Το ερωτηματολόγιο ήταν
χωρισμενο σε δύο ενότητες:



Στην πρώτη ενότητα συγκεντρώνονται πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών:φύλο,σπουδές,βαθμίδα εκπαίδευσης, ενηλικιότητα και
εκπαιδευτικο πλαίσιο (γενική τάξη, τμήμα ένταξης, συνδιδασκαλία).
Στη δεύτερη ενότητα, συγκεντρώνονται πληροφορίες για τις στρατηγικές οργάνωσης
διδασκαλίας που εφαρμόζονται κατά την εκπαιδευτική πράξη, με σκοπό να αναδειχθούν οι
βέλτιστες σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών.

Η εγκυρότητα κατασκευής του ερωτηματολογίου ελέγχεται με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο
του ερευνητικού προβλήματος και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχεται με την πιλοτική
εφαρμογή του σε μικρό αριθμό εκπαιδευτικών και τη χρήση στατιστικών μεθόδων.
Στη μελέτη περίπτωσης, η οποία είχε σκοπό την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας της
οικοσυστημικής προσέγγισης, χρησιμοποιήσαμε μια ποικιλία ερευντικών εργαλειών. Αρχικά
συλλέξαμε πληροφορίες για τη μαθήτρια στην οποία θα βασιζόταν η μελέτη περίπτωσης, μέσω της
διαδικασίας της συνέντευξης. Μέσω της συστηματικής παρατήρησης συλλέξαμε πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο και την ταχύτητα εκτέλεσης των αριθμητικών πράξεων, κατά τη διάρκεια της
συμπλήρωσης του πρωτοκόλλου αξιολόγησης εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων. Στη συνέχεια,
χρηγήσαμε ερωτηματολόγιο δηλώσεων με κλίμακα για την αξιολόγηση προσανατολισμού
κινήτρων προς το έργο/προσπάθεια/μάθηση ή προς το εγώ/επίδοση/διάκριση (Σαλβαράς,2009). Η
συρρύθμιση της συμπεριφοράς αξιολογήθηκε με ερωτηματολόγιο δηλώσεων σε κλίμακα
(Σαλβαράς,2009) και εξέταζε πληροφορίες οι οποίες είχαν σχέση με την αμοιβαία εργασία, την
ομαδική εργασία, τη συναξιολόγηση, την κοινωνικογνωστική σύγκρουση διατομικής μορφής, το
διαλεκτικο διάλογο κ.τ.λ. Ακολούθησε η χορήγηση ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση
απόδοσης αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας/αποτυχίας (Σαλβαράς,2013), η οποία
περιελάμβανε δηλώσεις σε κλίμακα και εξέταζε πέντε βασικούς παράγοντες, αν η
επιτυχία/αποτυχία οφείλεται στην ικανότητα, στην προσπάθεια, στην τύχη, στη δυσκολία του έργου
και στην καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Η αξιολόγηση του διδακτικού περιβάλλοντος έγινε μέσω
της συμπλήρωσης μιας φόρμας παρατήρησης η οποία περιελάμβανε την καταγραφή συμπεριφορών
του μαθητή με υποεπίδοση και του εκπαιδευτικού της τάξης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η
αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού σχετικά με τη διδασκαλία του, μέσω ενός ερωτηματολογίου
δηλώσεων σε κλίμακα το οποίο ήταν χωρισμενο σε τέσσερα κομμάτια ( είσοδος στη διδασκαλία,
συνέχιση της διδασκαλίας, αναδίπωση της διδασκαλίας, έξοδος από τη διδασκαλία). Τέλος,
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χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του κλίματος της τάξης, το οποίο αποτελούνταν
από 18 δηλώσεις σε κλίμακα και 12 ατελείς προτάσεις για συμπλήρωση. Οι μαθητές καλούνταν να
εκφράσουν τις αντιλήψεις τους για το «πώς βιώνουν» τις μεταγνωστικές εμπειρίες τους για τα
μαθήματα,
τα
τεστ
αξιολόγησης
και
το
«να
αισθάνεσαι»
διαφορετικός
(Σαλβαράς,2009,Σαλβαράς,2013).
2.3. Αποτελέσματα της έρευνας
Ξεκινήσαμε τη μελέτη λαμβάνοντας το σχολικό ιστορικό του μαθητή, το οποίο συμπλήρωσε
η εκπαιδευτικός της τάξης. Το σχολικό ιστορικό μας βοήθησε στο να φτιάξουμε μια πρώτη εικόνα
σε σχέση με τη μαθήτρια με υποεπίδοση. Διαπιστώθηκε πως είναι ένα παιδί ανασφαλές με πολλές
ελλείψεις στο γνωστικό τομέα. Το πρόγραμμα παρέμβασης βασίστηκε στα θετικά της στοιχεία,
όπως η οπτική μνήμη.
Από την εφαρμογή της αξιολόγησης στη δοκιμασία της πρόσθεσης αριθμών με κρατούμενο,
βρέθηκε πως έχει ελλείψεις σε όλες τις βασικές δεξιότητες για την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων
της πρόσθεσης. Αμέσως μετά τη διαγνωστική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε ανάλυση έργου και
κλινική συνέντευξη, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα σημεία που παρουσιάζει μεγαλύτερες ελλείψεις
και να γίνει στοχευμένη παρέμβαση.
Από τα παραπάνω διαπιστώθηκε πως τα λάθη της μαθήτριας οφείλονται στη μη καλή γνώση
των κανόνων του αριθμητικού συστήματος της ανταλλαγής, δηλαδή του κανόνα «τα δέκα κάνουν
ένα» και της αξίας του ψηφίου που προκύπτει από την ανταλλαγή.
Το επόμενο στάδιο της οικοσυστημικής αξιολόγησης που εφαρμόσαμε περιλαμβάνει την
αξιολόγηση των κινήτρων μάθησης, τα οποία είναι αυτά που δίνουν ώθηση στους μαθητές να
ασχοληθούν με το διδακτικό αντικείμενο. Από την αξιολόγηση του προσανατολισμού των
κινήτρων μάθησης προέκυψε πως δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά όσον αφορά τον προσανατολισμό
κινήτρων προς το έργο ανάμεσα στη μαθήτρια και την υπόλοιπη τάξη, αυτό δείχνει πως ο
προσανατολισμός προς το έργο βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. Μεγάλη απόκλιση υπάρχει στον
προσανατολισμό προς το εγώ, όπου η μαθήτρια υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό. Συμπερασματικά, η
μαθήτρια έχει υψηλό προσανατολισμό στο έργο και χαμηλό στο εγώ. Γεγονός που μας δείχνει πως
μέσα από την παρέμβασή μας πρέπει να ενισχύσουμε το εγώ της. Επομένως, χρειάζεται
περισσότερη ενίσχυση και κίνητρα για να ασχοληθεί με το διδακτικό έργο.
Ακολούθησε η αξιολόγηση της συρρύθμισης, ένα προιόν που προκύπτει από την αμοιβαία
και ομαδική εργασία και σχετίζεται με τη διάδραση με τους άλλους, όπου στην πορεία
μετατρέπεται σε διάδραση με τον εαυτό μας. Μελετώντας τα αποτελέσματα είδαμε πως υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά στο «ο καθένας μπόρεσε…» και «η ομάδα μπόρεσε…» ανάμεσα
στην Α.Μ και την υπόλοιπη τάξη, αυτό μας πέρασε το μήνυμα πως πρέπει να δώσουμε έμφαση στη
διάδραση της Α.Μ με την υπόλοιπη τάξη, έτσι ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα στο
γνωστικό τομέα.
Στη συνέχεια, ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν οι αιτιολογικοί προσδιορισμοί επιτυχίας και
αποτυχίας, διαπιστώθηκε πως η Α.Μ συγκέντρωσε μεγάλο ποσοστό στο κομμάτι της επιτυχίας, που
ξεπερνά τη μέση τιμή της τάξης της. Στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίστηκε και στους
αιτιολογικούς προσδιορισμούς αποτυχίας, σε σχέση με τη μέση τιμή της τάξης. Τα παραπάνω μας
δείχνουν πως κατά τη διάρκεια της παρέμβασης πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στον
προσδιορισμό των παραγόντων που σχετίζονται με την επιτυχία και την αποτυχία και να ωθήσουμε
την Α.Μ σε εσωτερικούς και σταθερούς παράγοντες, καθώς είναι αυτοί που μπορούν να ελεγχθούν
από τους μαθητές.
Η καταγραφή της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού και του μαθητή, έδειξε πως ο
εκπαιδευτικός ακολουθεί κατά βάση τη στρατηγική των μικρών βημάτων. Παραλείποντας βέβαια
βασικά κομμάτια όπως είναι ο έλεγχος της εκμάθησης με τη χρήση διασπαστών. Στάδιο το οποίο
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έχει να προσφέρει πολλά στη μάθηση. Επίσης, δαπανήθηκε μεγάλο κομμάτι του διδακτικού χρόνου
στην παρουσίαση, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν η ανάγκη των μαθητών για εξάσκηση και πρακτική
εφαρμογή των όσων μαθαίνουν. Συμπερασματικά, η διδασκαλία παρουσίασε αρκετές ελλείψεις και
φάνηκε πως δεν καλύπτει τις ανάγκες της Α.Μ, φού το μεγαλύτερο διάστημα η Α.Μ απλά άκουγε,
κουβέντιαζε και χάζευε. Δεν συμμετείχε σχεδόν καθόλου στο μάθημα. Είναι έντονη η ανάγκη
λοιπόν για την επιλογή στρατηγικών διδασκαλίας και τη δημιουργία ενός προγράμματος που θα
ενισχύουν την παρακολούθηση, τη συμμετοχή και την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων.
Συμπληρωματικά με τα προηγούμενα, έρχεται και η φόρμα
αυτοαξιολόγηση του
εκπαιδευτικού, η οποία επιβεβαιώνει πως η στρατηγική που χρησιμοποιείται κατά κόρον είναι αυτή
των μικρών βημάτων.
Εξετάζοντας το κλίμα της τάξης διαπιστώσαμε πως το ενδιαφέρον των μαθητών της τάξης
για τα μαθήματα και τα τεστ αξιολόγησης, βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το ενδιαφέρον που δείχνει
η Α.Μ, το ίδιο και η σύγκριση με τους άλλους, γεγονός που δείχνει πως δεν έχει πρόβλημα με το να
εκφράζεται για τον εαυτό της. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάζεται στη δυσκολία στα
μαθήματα και στα τεστ αξιολόγησης, όπως επίσης και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Η Α.Μ
φαίνεται πως αντιμετωπίζει μεγαλύτερες δυσκολίες στα τεστ σε σχέση με την υπόλοιπη τάξη, αλλά
ταυτόχρονα είναι πιο ανοιχτή στην αποδοχή της διαφορετικότητας σε σχέση με τους συμμαθητές
της. Από τις ατελείς απαντήσεις διαπιστώνουμε πως η Α.Μ δεν έχει πάντα πλήρη εικόνα των
δεξιοτήτων της, αλλά γνωρίζει ξεκάθαρα πως δυσκολεύεται. Είναι εμφανής η αγάπη της προς τη
γνωστική διαδικασία, αλλά δεν ξέρει πάντα να τη διαχειρίζεται σωστά.
Από τα παραπάνω προέκυψε πως η Α.Μ παρουσίαζε ελλείψεις σε διάφορους τομείς,
προαπαιτούμενες γνώσεις, μαθησιακό δυναμικό, επίσης εντοπίστηκε πως και η διδασκαλία δεν
ήταν συμβατή με τις ανάγκες της, αλλά και δεν είχε ισχυρά κίνητρα μάθησης. Όλα αυτά μας
έδωσαν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία του κατάλληλου προγράμματος
παρέμβασης. Ενός προγράμματος παρέμβασης που βασίστηκε στη στρατηγική της συγκλίνουσας
ανακάλυψης. Και τα αποτελέσματα ήταν να ξεπεράσει η Α.Μ τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε και
να κατακτήσει επιτυχώς το διδακτικό στόχο.
Όσον αφορά τις στρατηγικές διδασκαλίας, διαπιστώνουμε πως η πιο συχνά
χρησιμοποιούμενη στρατηγική στο μοντέλο του συμπεριφορισμού είναι αυτή της καταμάθησης.
Μια στρατηγική η οποία στηρίζεται στις απόψεις του Bloom (1971), o ο οποίος υποστηρίζει πως
αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να φτάσουν όλοι οι μαθητές στο ίδιο επίπεδο κυριαρχίας
και όχι η δαπάνη ίδιου χρόνου για όλους τους μαθητές. Την άποψη αυτή την εξέλιξαν οι Block &
Anderson (1971) που πρότειναν η επιπρόσθετη ενίσχυση να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της
ωριαίας διδασκαλίας. Η αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής, η οποία εισάγει αυστηρά
δομημένες συνθήκες, έχει αποδειχθεί μέσα από έρευνες που έχει πραγματοποιήσει ο Σαλβαράς
(2011) και βρήκε πως οι τάξεις στις οποίες εφαρμοζόταν η συγκεκριμένη στρατηγική, είχαν
ευχάριστη ακαδημαική ατμόσφαιρα, οι δάσκαλοι γίνονταν πιο σαφείς, στους μαθητές που
υστερούσαν δίνονταν διδακτικός χρόνος , τους απηύθυναν ερωτήσεις, τους παρείχαν εξηγήσεις για
να φτάσουν στο προσδιορισμένο επίπεδο κυριαρχίας. Επιτεύχθηκε καλύτερη ομοιογένεια στην
απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
Η στρατηγική που επιλέγεται πιο συχνά από τους εκπαιδευτικούς στο μοντέλο του
κοινωνικού γνωστικού συμπεριφορισμού είναι αυτή της αμοιβαιότητας. Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν
ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτή τη στρατηγική καθώς η δυναμική της παροχής ανατροφοδότησης από
μαθητή σε μαθητή οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό σωστών εκτελέσεων έργου. Οι μαθητές
μαθαίνοντας να παίρνουν και να δίνουν ανατροφοδότηση διευρύνουν τις σχέσεις τους με
αποτέλεσμα να αισθάνονται άνετα μεταξύ τους. Στην προσπάθειά τους να δώσουν
ανατροφοδότηση συγκρίνουν την εκτέλεση του έργου με τα κριτήρια του φύλλου εργασίας
οδηγούμενοι σε συμπεράσματα σχετικά με την ορθότητα της εκτέλεσης και παρέχοντας
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ανατροφοδότηση κατανοούν καλύτερα τη διεργασία γενίκευσης, σύντμησης, βαθμού κατοχής και
αφομοίωσης των γνωστικών ενεργειών τους (Σαλβαράς, 2004).
Οι στρατηγικές στις οποίες δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση οι εκπαιδευτικοί στο μοντέλο
του γνωστικισμού- δομισμού είναι αυτές της προκαταβολικής οργάνωσης και της συγκλίνουσας
ανακάλυψης. Την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της αποτελεσματικής οργάνωσης έρχεται
να επιβεβαιώσει ο Ausebel υποστηρίζοντας πως έχουμε αποτελεσματική μάθηση, δηλαδή μάθηση
με νόημα, εφόσον ο μαθητής συνδέει τα καινούργια γνωστικά δεδομένα με όσα ήδη γνωρίζει
(Ausubel, Novak & Hanesian, 1978). Η αποτελεσματικότητά της στηρίζεται στην παραδοχή πως
μπορούμε να έχουμε σημαντικά και θετικά αποτελέσματα στη μάθηση όλων των μαθητών, αν
αυτοί γνωρίζουν από πριν και έχουν μια οργανωμένη εικόνα για την πληροφορία στην οποία θα
εκτεθούν (Ausubel,1960, Ausubel & Youssef, 1963).
Η αποτελεσματικότητα και η προτίμηση που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί στη στρατηγική της
συγκλίνουσας ανακάλυψης έχει αποδειχθεί και από διάφορες ερευνητικές μελέτες. Ο Σαλβαράς
(2011) απέδειξε πως οι μαθητές που εκπαιδεύονταν απαγωγικά με την καθοδική, συνολική
προσέγγιση της συγκλίνουσας ανακάλυψης παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια
διατήρησης της εκμάθησης.
Στο μοντέλο του εποικοδομισμού συγκέντρωσαν τρεις στρατηγικές μεγάλο ποσοστό
προτίμησης από τους εκπαιδευτικούς. Αυτό δείχνει πως το ίδιο το μοντέλο του εποικοδομισμού
έχει πολλά θετικά στοιχεία. Όπως έχουμε προαναφέρει στο μοντέλο αυτό η μάθηση είναι
προσωπική υπόθεση του κάθε μαθητή. Ο μαθητής κατασκευάζει τη δική του γνώση και δίνει το
δικό του νόημα στην πραγματικότητα, βασιζόμενος στις δικές του εναλλακτικές απόψεις,
αυθόρμητες αντιλήψεις ή παρανοήσεις (Driver, Squires, Rushworth & Wood-Robinson, 1998). Η
στρατηγική με τη μεγαλύτερη προτίμηση ήταν αυτή της αξιοποίησης των προηγούμενων γνώσεων.
Η ύπαρξη των προηγούμενων γνώσεων είναι πολύ σημαντική καθώς η καινούργια γνώση θα ήταν
ακατανόητη χωρίς αυτές (Βοσνιάδου & Brewer 1988). Η επόμενη στρατηγική που αναδείχθηκε στο
μοντέλο του εποικοδομισμού είναι αυτή της αμοιβαίας ή ομαδικής εργασίας. Μία στρατηγική η
οποία συνεχώς κερδίζει έδαφος καθώς παλαιότερα δεν χρησιμοποιούνταν στις σχολικές τάξεις.
Προσφέρει ευκαιρίες άσκησης και κατάκτησης των δεξιοτήτων αυτορύθμισης κατά την ανάγνωση,
πράγμα που επιτρέπει στους μαθητές να επωφεληθούν και να εφαρμόσουν αυτές τις πολύτιμες
δεξιότητες και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα εκτός από το γλωσσικό (Ματσαγγούρας,1998,
Σαλβαράς,2000). Η στρατηγική της μεταγνωστκής αξιολόγησης φάνηκε πως προτιμάται από
πολλούς εκπαιδευτικούς. Αυτή την επιλογή των εκπαιδευτικών έρχονται να ενισχύσουν και άλλες
προγενέστερες έρευνες που απέδειξαν πως η μεταγνώση είναι το κλειδί για την επιτυχή πρόοδο της
εκπαίδευσης και της ανεξάρτητης μάθησης του ατόμου (Angelo,1995, Costa,1986,Spring,1985).
Αντίστοιχα οι Borkowski και Muthukrishna (1992) υποστήριξαν πως η μεταγνωστική θεωρία έχει
αξιοσημείωτη δυνατότητα στο να βοηθήσει τους δασκάλους καθώς προσπαθούν να
κατασκευάσουν περιβάλλοντα τάξης τα οποία επικεντρώνονται σε στρατηγικές μάθησης και είναι
εκ παραλλήλου ευέλικτα και δημιουργικά.
3. Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι το η οικοσυστημική παρέμβαση
είναι ένα εξαιρετικά λειτουργικό εργαλείο κατά τη διδακτική πράξη και μας παρέχει όλες τις
πληροφορίες που χρειαζόμαστε, ώστε να έχουμε μια αποτελεσματική διδασκαλία, με τα καλύτερα
αποτελέσματα.
Όπως επίσης και ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο φάσμα στρατηγικών
διδασκαλίας. Οι στρατηγικές που επιλέγουν κάθε φορά εξαρτώνται από το στόχο που επιδιώκουν,
αλλά και από τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή. Χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις
διαδικασίες της σκέψης του, το περιβάλλον, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του.
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Δρ. Ιστορίας, Εκπαιδευτικός ΠΕ02
Περίληψη
Οι φωτογραφίες ως ιστορικά τεκμήρια φωτίζουν πολλαπλώς το δημόσιο και ιδιωτικό βίο του
19ου και, κυρίως, του 20ου αιώνα. Η αξιοποίησή τους κατά την πορεία του μαθήματος συμβάλλει
στην επίτευξη δύο πρωταρχικών στόχων της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καταρχάς,
απομακρύνει τους μαθητές από τη λογική της στείρας απομνημόνευσης και τους προσανατολίζει
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων πρόσληψης της γνώσης. Επιπλέον, η φωτογραφία αποτελεί ιδανική
αφορμή προβληματισμού για την αντικειμενικότητα της ιστορικής «αλήθειας», αφού η φωτογραφία
συχνά θεωρείται και αναγορεύεται σε αδιάψευστο ιστορικό τεκμήριο που εξασφαλίζει την απόλυτη
αντιστοιχία ενός γεγονότος και της αναπαράστασής του.
Στη γ΄ γυμνασίου οι μαθητές εξετάζουν την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Ελλάδα της
περίοδου της Κατοχής (1941–1944) μέσα από την ανάλυση είκοσι φωτογραφιών της εποχής.
Αξιοποιώντας τη συνεργασία μεταξύ τους εξοικειώνονται με την ανάλυση φωτογραφιών,
διαμορφώνουν ερωτήματα και καταλήγουν σε συμπεράσματα για τις θεματικές ενότητες «Κατοχή
και πείνα», «Αντίσταση και δωσιλογισμός» και «Απελευθέρωση».
Λέξεις κλειδιά: ιστορία γ΄ γυμνασίου, Κατοχή, πηγές, φωτογραφία
1. Εισαγωγή
Ως γενικός σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ορίζεται «η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και συνείδησης» από τους μαθητές, της
δυνατότητας να κατανοούν τα ιστορικά γεγονότα και τις αιτιακές σχέσεις που τα συνδέουν και τη
συμπεριφορά των ανθρώπων στη διάρκεια του χρόνου (Οδηγός διδασκαλίας, 2003). Ο
προβληματισμός για την ανταπόκριση σε μία τόσο απαιτητική σκοποθεσία σε συνδυασμό με τη
δεδομένη «επιφυλακτικότητα» των μαθητών απέναντι στο μάθημα επιβάλλουν την υιοθέτηση
διδακτικών διαδικασιών που θα προκαλούν την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή σε αυτό. Η
μετατόπιση του ενδιαφέροντος από την κατανόηση «έτοιμης γνώσης» στη διατύπωση των
ερωτημάτων που οδηγούν σε αυτήν και στις «ενδιάμεσες διαδικασίες μέχρι την έκφραση της
ιστορικής σύνθεσης» προβάλλεται ως μία πειστική απάντηση στο ζήτημα (Κάββουρα, 2004, 196).
Σε αυτό το πλαίσιο η έρευνα των πηγών προσφέρεται, σύμφωνα και με το Διαθεματικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ιστορίας «για τη βαθύτερη κατανόηση εκ μέρους των μαθητών
των ιστορικών ζητημάτων και της πολυπλοκότητάς τους, την υιοθέτηση κριτικής στάσης απέναντι
σε πρόσωπα και πράγματα, την πιο ζωντανή προσέγγιση μιας ιστορικής εποχής.» (ΔΕΠΠΣ, 2003,
227)
Η λειτουργία των ιστορικών πηγών ως πρόκληση προς τη σκέψη των μαθητών ενισχύεται,
όταν παραθέματα που έχουν αποκλειστικά γλωσσικό χαρακτήρα συνυπάρχουν με εικαστικές ή
οπτικές πηγές «που κινητοποιούν την ιστορική φαντασία» (Λούβη, Ξιφαράς, 2009α, 13). Με την
εισαγωγή της εποπτικότητας στο μάθημα της Ιστορίας αναπτύσσεται ο «οπτικός και μιντιακός
αλφαβητισμός», καλλιεργείται η «ευφυής παρατηρητικότητα», η ικανότητα του μαθητή να
παρατηρεί και να αξιοποιεί το υλικό του (Σακκά, 2018).
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Ιδιαίτερη κατηγορία οπτικών πηγών, με διακριτά πλεονεκτήματα και συγκεκριμένους
περιορισμούς, αποτελούν οι φωτογραφίες. Ο προφανής περιορισμός έγκειται στο γεγονός ότι
αναφέρονται σε γεγονότα των τριών τελευταίων αιώνων, χωρίς αυτό να είναι προβληματικό για την
ιστορία της γ΄ γυμνασίου. Από την άλλη, η επεξεργασία των φωτογραφιών, πέρα από την
προώθηση της ενεργητικής, ερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης που προκύπτει γενικά από τη
μελέτη πηγών, καλλιεργεί την αίσθηση αμεσότητας, αυθεντικότητας, ρεαλισμού και ζωντάνιας
κατά την εξέταση του παρελθόντος. Ωστόσο, η ιστορική αξιοποίηση των φωτογραφιών του 19ου
και του 20ου αιώνα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η (ψευδ)αίσθηση ότι η φωτογραφία εξασφαλίζει εκ
των πραγμάτων την αντιστοιχία «γεγονότος και αναπαράστασης» την αναγόρευσε σε «αδιάψευστο
ιστορικό τεκμήριο» που χωρίς επεξεργασία είναι σε θέση να αποκαλύψει την «αλήθεια» (Κόκκινος,
2004, 77).
Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται μία πρόταση ουσιαστικότερης αξιοποίησης των
φωτογραφιών ως ιστορικής μαρτυρίας, η οποία αναγνωρίζει ότι η εφεύρεση της φωτογραφίας
μετασχημάτισε την αντίληψη για την ιστορική γνώση και μπορεί να οδηγήσει στην πολυπρισματική
προσέγγιση της Ιστορίας από μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καταρχάς, επισημαίνεται
σύντομα η ποσοτική παρουσία των φωτογραφιών στο βιβλίο της γ΄ γυμνασίου και σχολιάζεται η
ποιοτική επεξεργασία τους σε αυτό. Στη συνέχεια, καταγράφονται τα κριτήρια επιλογής είκοσι
φωτογραφιών που περιγράφουν την περίοδο της Κατοχής (1941-1944). Τέλος, παρουσιάζονται δύο
παραδείγματα προσέγγισης μέσω φωτογραφιών σημαντικών θεμάτων της περιόδου: του
ολοκαυτώματος των Ελλήνων Εβραίων και της πείνας.
2. Κυρίως μέρος
2.1. Οι φωτογραφίες στο σχολικό εγχειρίδιο Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Στο βιβλίο της «Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου» ο ικανοποιητικός αριθμός
φωτογραφιών δεν οδηγεί πάντα στη λειτουργία τους ως πηγών ιστορικής έρευνας για τις πολιτικές,
κοινωνικές, οικονομικές, ιδεολογικές πτυχές της ευρωπαϊκής και της ελληνικής πραγματικότητας
των νεότερων χρόνων. Στο βιβλίο του εκπαιδευτικού επισημαίνεται ότι οι «οπτικές πηγές θα πρέπει
να βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής μας» ενώ συνίσταται στους διδάσκοντες «να αξιοποιηθεί
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό… φωτογραφικό υλικό» (Λούβη, Ξιφαράς, 2009β, 15).
Ας δούμε τώρα πώς ανταποκρίνεται το βιβλίο Ιστορίας της γ΄ γυμνασίου στο αίτημα για την
προσέγγιση του παρελθόντος μέσα από πηγές και, ειδικότερα, για την αισθητοποίησή του στα
μάτια των μαθητών μέσω φωτογραφιών. Το βιβλίο, από το τρίτο κεφάλαιο (όπου εμφανίζεται η
πρώτη φωτογραφία από το 19ο αιώνα) και εξής, περιλαμβάνει στις 145 σελίδες του 290 πηγές.
Αυτές θα μπορούσαν να διακριθούν σε γραπτές πηγές (νομοθεσία, κρατικά έγγραφα, επιστολές,
στρατιωτικά εγχειρίδια, λογοτεχνικά κείμενα, διπλωματικές συνθήκες), σε χάρτες (πολιτικούς και
εθνολογικούς, σύγχρονους των γεγονότων και μεταγενέστερους), σε έργα τέχνης (σχέδια, λαϊκή
ζωγραφική, πίνακες, αγάλματα) και σε φωτογραφίες. Με βάση αυτήν την κατάταξη η κατανομή
των πηγών του σχολικού βιβλίου δίνει τα αποτελέσματα του Σχήματος 1.
Η αριθμητική σύγκριση των πηγών του σχολικού εγχειριδίου δείχνει να υπακούει στη
θεωρητική κατεύθυνση του βιβλίου του εκπαιδευτικού. Η ισόρροπη παρουσία γραπτών πηγών και
φωτογραφιών είναι, στην πραγματικότητα, υπεροχή των δεύτερων, αφού για μεγάλο μέρος του
19ου αιώνα η φωτογραφία ήταν «σπάνιο αγαθό».
Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός φωτογραφιών στο βιβλίο της Ιστορίας γ΄ γυμνασίου δε
συνεπάγεται επαρκή διδακτική αξιοποίηση, αφού δε γίνεται συστηματική προσπάθεια να
ενταχθούν στην ιστορική αφήγηση. Έτσι, για παράδειγμα, στην ενότητα «Κατοχή, Αντίσταση και
Απελευθέρωση», η οποία θα μας απασχολήσει εδώ, υπάρχει φωτογραφία με Έλληνες Εβραίους της
Θεσσαλονίκης (Λούβη, Ξιφαράς, 2009α). Η εικόνα συνοδεύεται από το περιγραφικό σχόλιο των
συγγραφέων: «Έλληνες Εβραίοι υφίστανται εξευτελισμούς από τους ναζί στη Θεσσαλονίκη»
(Παράρτημα, Εικόνα 2). Στην ίδια φωτογραφία παραπέμπει και η άσκηση δύο του βιβλίου που
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ζητάει από τους μαθητές να «μελετήσουν» και στη συνέχεια να «σχολιάσουν» τη συγκεκριμένη
πηγή (Λούβη, Ξιφαράς, 2009α).

.
Σχήμα 25: Πηγές στο σχολικό βιβλίο «Ιστορία γ΄ γυμνασίου»

Στο βιβλίο του εκπαιδευτικού και στην ενότητα «Σχολιασμός εικονιστικού υλικού» εκείνο
που προσφέρεται ως «σχολιασμός» της φωτογραφίας είναι πληροφορίες για το θέμα της και για την
εβραϊκή κοινότητα. Όταν όμως απουσιάζουν συγκεκριμένα ιστορικά ερωτήματα, οι φωτογραφίες
στα σχολικά εγχειρίδια καταλήγουν να έχουν ως μοναδικό στόχο να «ξεκουράσουν το μάτι του
μαθητή και να κάνουν κάπως πιο ελκυστικό το εγχειρίδιο προσφέροντας πολυχρωμία» (Αζέλης,
2004, 149).
Επομένως, η ενασχόληση με τις φωτογραφίες του σχολικού βιβλίου, και όσες άλλες
προσθέτει ο εκπαιδευτικός συμπληρωματικά, πρέπει να γίνεται μέσα από μία σειρά κύριων
ερωτημάτων προς αυτές. Αυτά καλό είναι να δίνουν έμφαση τόσο στις ευκολότερα προσπελάσιμες
για τους μαθητές ιστορικές έννοιες «Α΄ επιπέδου» (τι, ποιος, πού, πότε, γιατί) όσο και σε εκείνες
του «Β΄ επιπέδου» – «αιτιακές σχέσεις, αλλαγή και συνέχεια, ομοιότητα και διαφορά (diversity),
ιστορική σημασία (historical significance), τεκμηρίωση» (Σακκά, 2018, 246). Η αναζήτηση
απαντήσεων σε τέτοια ερωτήματα απομακρύνει τους μαθητές «από τη λογική τής στείρας
απομνημόνευσης και τους προσανατολίζει στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
πρόσληψης της γνώσης» (Λούβη, Ξιφαράς, 2009β, 16).
Για την προσπάθεια αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων μιας φωτογραφίας εξίσου σημαντική
με τη διαμόρφωση των κατάλληλων ερωτημάτων είναι και η επιλογή των προς εξέταση πηγών, η
οποία πρέπει να καθορίζεται από συγκεκριμένα κριτήρια.
2.2. Επιλογή φωτογραφιών για την ενότητα «Κατοχή, Αντίσταση και Απελευθέρωση»
Η διαμόρφωση μίας συλλογής φωτογραφιών για την ενότητα «Κατοχή, Αντίσταση και
Απελευθέρωση» πρέπει να γίνει με βάση τους διδακτικούς στόχους, τη διάρθρωση και το
προσφερόμενο υλικό του βιβλίου της γ΄ γυμνασίου, την αναγνώριση της ανάγκης συμπλήρωσής
του και, κυρίως, την παραδοχή ότι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι σε θέση να
διαχειριστούν ζητήματα κρίσης.
Καταρχάς, η συμπλήρωση του προσφερόμενου από το σχολικό εγχειρίδιο υλικού δεν το
υπονομεύει, αλλά υπακούει στην ανάγκη να ξεπεραστεί το ένα και μοναδικό σχολικό βιβλίο ως
πηγή της ιστορικής γνώσης, το οποίο συνδέεται με το παλαιό διδακτικό παράδειγμα «που προάγει
τον διαρκή μονόλογο» (Ντελλής, 2018, 211).
Ασφαλώς, η ύλη του εγχειριδίου αποτελεί τον πρώτο οδηγό, αφού αυτή συνδέεται με τη
λογική του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών αλλά και με την υποχρέωση αξιολόγησης του
μαθητή. Στο «Βιβλίο του Εκπαιδευτικού» (Λούβη, Ξιφαράς, 2009β) η γνώση των κύριων
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γνωρισμάτων του καθεστώτος της Κατοχής, η παρακολούθηση της εμφάνισης και της ανάπτυξης
του ελληνικού αντιστασιακού κινήματος και του ρόλου των γυναικών σε αυτό, η περιγραφή του
φαινόμενου του δωσιλογισμού, η κατανόηση της έννοιας της «Ελεύθερης Ελλάδας» και, τέλος, η
εξέταση της απελευθέρωσης επισημαίνονται ως επιμέρους διδακτικοί στόχοι της ενότητας.
Αντιστοίχως, οι τρεις σελίδες του μαθήματος «Κατοχή, Αντίσταση και Απελευθέρωση»
χωρίζονται σε πέντε επιμέρους θεματικές ενότητες: κατοχή, αντίσταση, μαζικά αντίποινα και
τάγματα ασφαλείας, η «ελεύθερη Ελλάδα», η απελευθέρωση. Προφανώς οι φωτογραφίες που θα
αξιοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν αυτά τα θέματα. Άλλωστε, οι τέσσερις φωτογραφίες του
σχολικού βιβλίου συνδέονται με την κατοχή, την ένοπλη αντίσταση και την απελευθέρωση
(Λούβη, Ξιφαράς, 2009α).
Το στοιχείο που απουσιάζει από τη λογική της ενότητας για την Κατοχή και, γενικότερα, από
την Ιστορία της γ΄ γυμνασίου είναι η προσέγγιση «επίμαχων και τραυματικών γεγονότων» (Σακκά,
2018, 246). Για την υπό εξέταση περίοδο έρευνα της Σακκά (2018) μεταξύ εκπαιδευτικών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έδειξε ότι θεματικές, όπως ο ναζισμός και ο φασισμός ή το
ολοκαύτωμα των Εβραίων, επιλέγονται από τους εκπαιδευτικούς στη διδακτική πράξη περισσότερο
από ζητήματα, όπως ο δωσιλογισμός και ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος. Αυτή η ατολμία στις
θεματικές επιλογές συνδέεται με την αντίληψη πως στη σχολική τάξη πρέπει να προβάλλεται «ένα
πορτρέτο της κοινωνίας ως αγαστής συναίνεσης», χωρίς διαφοροποιήσεις και, κυρίως, χωρίς
συγκρούσεις (Κάββουρα, 2013, 151). Αυτή η τάση αποσιώπησης μπορεί κατεξοχήν να
αντιμετωπιστεί με τη φωτογραφία, όταν αυτή αποτυπώνει τις οπτικές των διαφορετικών ομάδων,
των διαφορετικών εμπειριών για ιστορικές καταστάσεις.
Επιλέχτηκαν, λοιπόν, είκοσι φωτογραφίες της περιόδου της Κατοχής που αναφέρονται στα
γνωρίσματά της, όπως παρουσιάζονται στο κείμενο του σχολικού βιβλίου, συνοδεύονται και
θέτουν ιστορικά ερωτήματα και σε κάποιες περιπτώσεις αποτελούν μία πρώτη προσέγγιση, από την
πλευρά των μαθητών, «μεγάλων τραυμάτων» της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
2.3. Το διδακτικό υλικό και η πορεία διδασκαλίας
Καθώς η «κρίση» συνιστά μία σύνθετη ιστορική έννοια επιλέγεται κατά την επεξεργασία του
υλικού από τους μαθητές η «καθοδηγούμενη γνωστική ανακάλυψη» (Κόκκινος, 1998, 9) με
αξιοποίηση της εργασίας σε ομάδες που θεωρείται η προσφορότερη μορφή διδασκαλίας «για την
ανάπτυξη ικανοτήτων μάθησης και κοινωνικών δεξιοτήτων» (Χατζηδήμος, 2011, 31). Για τις πέντε
θεματικές που θα εξεταστούν – το ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, την πείνα, την αντίσταση,
την πολιτική οργάνωση της Ελλάδας στην Κατοχή και την απελευθέρωση – οι μαθητές καλούνται
με κατάλληλες ερωτήσεις να κατανοήσουν σωστά τα στοιχεία της κάθε φωτογραφίας: να
περιγράψουν αναλυτικά τα πρόσωπα (ενδυμασία, έκφραση προσώπου, στάση, ύφος, ενέργεια), το
χώρο και τα αντικείμενα, να εκτιμήσουν τις συνθήκες και το σκοπό για τον οποίο τραβήχτηκε
(δημιουργός, κοινό στο οποίο απευθύνεται, επίδραση που τυχόν έχει) και να ερμηνεύσουν το
μήνυμά της.
Στην πρώτη ομάδα μαθητών δίνονται τρεις φωτογραφίες που περιγράφουν τις διώξεις σε
βάρος των Ελλήνων Εβραίων και την τελική απομάκρυνσή τους από τη χώρα (Παράρτημα, Εικόνες
1, 2, 3). Η πρώτη δείχνει Εβραίους μαθητές στη Θεσσαλονίκη με το «αστέρι του Δαυίδ» στα ρούχα
τους, ενώ η δεύτερη προέρχεται από το σχολικό βιβλίο και, σύμφωνα με τη λεζάντα που τη
συνοδεύει, παρουσιάζει «Έλληνες Εβραίους [να] υφίστανται εξευτελισμούς από τους ναζί στη
Θεσσαλονίκη» (Λούβη, Ξιφαράς, 2009α, 132). Τέλος, το φωτογραφικό υλικό που πρέπει να
επεξεργαστούν τα μέλη της πρώτης ομάδας συμπληρώνεται με φωτογραφία από το σιδηροδρομικό
σταθμό της Θεσσαλονίκης με Εβραίους που επιβιβάζονται σε τρένα για να μεταφερθούν στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Οι φωτογραφίες που δίνονται στη δεύτερη ομάδα καλούν τους μαθητές, με βάση αυτές, να
προσεγγίσουν το τραυματικό γεγονός της καθημερινότητας της Κατοχής στην Αθήνα από
διαφορετικές οπτικές. Από τη μία, η φωτογραφία του σχολικού βιβλίου με τα ρακένδυτα παιδιά –
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θύματα της πείνας και δύο πορτρέτα Αθηναίων (Παράρτημα, Εικόνες 4, 5) σε συσσίτια και, από
την άλλη, φωτογραφία μαυραγορίτη «επί τω έργω» και μία αφίσα ζαχαροπλαστείου που
προέρχονται από την ίδια πόλη και περίοδο (Παράρτημα, Εικόνες 6, 7).
Περνώντας στην Αντίσταση κατά των κατοχικών δυνάμεων, η τρίτη ομάδα καλείται να
εντοπίσει τις μορφές που πήρε μελετώντας τρεις φωτογραφίες (Παράρτημα, Εικόνες 8, 9, 10). Η
πρώτη αποτυπώνει συνθήματα γραμμένα σε τοίχο αστικού κέντρου, η δεύτερη είναι φωτογραφία
αγωνιστών του ΕΛΑΣ, η οποία παραπέμπει στον ένοπλο αγώνα, και η τρίτη παρουσιάζει την
κατεστραμμένη γέφυρα του Γοργοποτάμου.
Συνεχίζοντας στη θεματική της Αντίστασης, το υλικό που δίνεται στην τέταρτη ομάδα
αποσκοπεί στον προβληματισμό των μελών της, και στη συνέχεια της ολομέλειας, για τη συνήθη
αναπαράσταση μιας ελληνικής κοινωνίας, η οποία στο σύνολό της αντιστέκεται στις κατοχικές
δυνάμεις χωρίς διαφοροποιήσεις και χωρίς συγκρούσεις. Έτσι, επιλέγονται δύο φωτογραφίες που
παραπέμπουν στον ένοπλο αγώνα κατά των Γερμανών – η μία από τη σχολικό βιβλίο (Παράρτημα,
Εικόνες 11, 12), αλλά και μία φωτογραφία μέλους των Ταγμάτων Ασφαλείας καθώς και μία που
αποθανατίζει επιχείρηση Γερμανών από κοινού με Έλληνες συνεργάτες τους στην ύπαιθρο
(Παράρτημα, Εικόνες 13, 14).
Για τη θεματική της «ελεύθερης Ελλάδας», της «κυβέρνησης του βουνού» (ΠΕΕΑ), δίνονται
στους μαθητές τέσσερις οπτικές πηγές, οι οποίες τους οδηγούν στη σύσταση και τη λειτουργία της
(Παράρτημα, Εικόνες 15, 16, 17, 18). Η πρώτη είναι μία «αναμνηστική» φωτογραφία από τη
συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, ενώ η δεύτερη παραπέμπει στη
διενέργεια εκλογών στις περιοχές που ελέγχονταν από τις ανταρτικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια
της Κατοχής και στη συμμετοχή των γυναικών σε αυτές. Η ομάδα ασχολείται, επίσης, με εικόνα
του αναγνωστικού που τυπώθηκε και διδασκόταν στα σχολεία αυτών των περιοχών καθώς και με
μία φωτογραφία από τις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου με τον αντιπρόεδρο της ΠΕΕΑ στο
βήμα – ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εντοπισμός των οπτικών και λεκτικών συμβόλων που
έχουν αποτυπωθεί από το χώρο των συνεδριάσεων.
Τέλος, η έκτη ομάδα μελετά δύο φωτογραφίες από την απελευθέρωση της Αθήνας. Η πρώτη,
η οποία περιλαμβάνεται στο σχολικό βιβλίο, δείχνει το λαό στην πλατεία Συντάγματος στις 12
Οκτωβρίου 1944 ενώ στη δεύτερη, από την ίδια χρονική περίοδο, εμφανίζονται στα χέρια των
Αθηναίων που πανηγυρίζουν η ελληνική αλλά και σημαίες των Συμμάχων (Παράρτημα, Εικόνες
19, 20).
Ας δούμε ενδεικτικά τα ερωτήματα που συνοδεύουν τις φωτογραφίες των δύο πρώτων
ομάδων, τα οποία ακολουθούν τις θεωρητικές κατευθύνσεις που παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος
της εισήγησης.
Σε ό,τι αφορά το ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ελλάδας ο επιμέρους διδακτικός στόχος
είναι, μέσα από την περίπτωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές
ότι η πολιτική στοχοποίησής τους ξεκίνησε πολύ πριν την οριστική τους εξόντωση και κινήθηκε
στο επίπεδο τόσο της σωματικής όσο και της ψυχολογικής κακοποίησης. Για την πρώτη
φωτογραφία (Παράρτημα, Εικόνα 1) ζητείται η λεπτομερής περιγραφή των προσώπων και των
ρούχων τους, καθώς και υποθέσεις για την ηλικία και την ιδιότητά τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στην επισήμανση του στοιχείου που διαφοροποιεί την εξωτερική τους εμφάνιση από εκείνη μιας
συνηθισμένης παρέας νέων, του «αστεριού του Δαβίδ», το οποίο οι Εβραίοι αναγκάστηκαν να
φέρουν στα ρούχα τους. Στη συνέχεια, ζητείται από τους μαθητές να σχολιάσουν την πιθανή
περίσταση κατά την οποία βγήκε η φωτογραφία (πού βρίσκονται οι τέσσερις νέοι, από ποιον και
γιατί φωτογραφίζονται) και ποια φαίνεται να είναι τα συναισθήματα των εικονιζόμενων. Τέλος,
ποια θα ήταν τα συναισθήματα των ανθρώπων αυτών που θα έπρεπε να κυκλοφορούν με το
δηλωτικό αστέρι και πώς μπορεί να επηρέαζε την κοινωνικότητά τους ή τη συμπεριφορά των
συμμαθητών τους απέναντι σε αυτούς. Η δεύτερη εικόνα (Παράρτημα, Εικόνα 2) παραπέμπει στη
συγκέντρωση 9.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 11 Ιουλίου 1942
και στο δημόσιο εξευτελισμό τους. Οι μαθητές ερωτώνται ποια πρόσωπα εμφανίζονται με έμφαση
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στο μεγάλο αριθμό και τη «συντεταγμένη» παράταξή τους, τι φορούν και τι κάνουν. Αν και η λήψη
δεν είναι τόσο καθαρή, μπορεί να ζητηθούν τα αισθήματα των προσώπων, αλλά σε αυτήν την πηγή
ενδιαφέρει κυρίως η ανάδειξη των πιθανών κίνητρων αυτών που τους οδήγησαν εκεί και τους
φωτογράφισαν: γιατί οι Εβραίοι έπρεπε δημόσια να «γυμναστούν» και για ποιους υπαρκτούς και
δυνητικούς «θεατές». Με αυτή τη φωτογραφία γίνεται εμφανές το πέρασμα από τη στοχοποίηση
στην έντονη ψυχολογική βία και στο σωματικό καταναγκασμό. Τέλος, το μέγεθος της καταστροφής
της ελληνικής εβραϊκής κοινότητας αποτυπώνεται στην τελευταία φωτογραφία (Παράρτημα,
Εικόνα 3). Εύκολα εντοπίζονται ο τόπος (βαγόνια τρένου), η προέλευση των «επιβατών» («αστέρι
του Δαβίδ»), ο μαζικός και καθολικός χαρακτήρας της μετακίνησης (γυναίκες, παιδιά, τσάντες,
μπόγοι). Με προσεκτικότερη εξέταση μπορεί να επισημάνουν οι μαθητές ότι τα βαγόνια δεν είναι
επιβατικά, ότι οι άνδρες έχουν αποκοπεί από τις οικογένειές τους, πως τα πρόσωπα είναι
συνοφρυωμένα. Η τελευταία ερώτηση είναι πού κατευθύνονται και αν φαίνεται να το γνωρίζουν.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η δεύτερη ομάδα χειρίζεται ένα θέμα συγκρουσιακό με στόχο να
εκτιμήσει τις δραματικές συνέπειες της πείνας κατά τη διάρκεια της Κατοχής, αλλά και να
προβληματιστεί για την «καθολικότητα» του φαινόμενου, για το πώς βίωσαν την Κατοχή
διαφορετικά τμήματα του ελληνικού λαού. Στις εικόνες πεινασμένων όλων των ηλικιών που
περιμένουν ή τρέφονται από το συσσίτιο (Παράρτημα, Εικόνες 4, 5) έμφαση δίνεται στην
περιγραφή των ανθρώπων και σε λεπτομέρειες της εμφάνισής τους (ξυπόλητα και ρακένδυτα
παιδιά, ηλικιωμένοι με παλαιά ρούχα), σε αυτά που κρατούν (δοχεία φαγητού), αλλά και στα
αισθήματα που αποτυπώνονται στα μάτια των πρωταγωνιστών των δύο τελευταίων φωτογραφιών.
Σημαντικό για τη μεθοδολογία προσέγγισης των φωτογραφιών ως ιστορικών πηγών είναι το
ερώτημα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτές δημιουργήθηκαν: βγήκαν εν γνώσει και με τη
σύμφωνη γνώμη των προσώπων, σε ποιους χώρους τραβήχτηκαν, ποιοι τις είδαν και ποια μπορεί
να ήταν η πρόθεση του φωτογράφου με την απεικόνιση των σκληρών αυτών εικόνων; Καθώς η
πείνα ως ένα τραυματικό γεγονός της κατοχικής περιόδου αποτελεί για τους μαθητές μία
«αυτονόητη αλήθεια», διαμορφωμένη μέσα από τα σχολικά βιβλία και τις σχολικές γιορτές, είναι
αναγκαίο να σχολιάσουν δύο ακόμα φωτογραφίες, οι οποίες αποτυπώνουν μία διαφορετική
«πραγματικότητα». Ο μαυραγορίτης που «πουλάει» υπαίθρια το λάδι (Παράρτημα, Εικόνα 6) θα
τραβήξει την προσοχή τους: δεν έχει κατάστημα αλλά «δουλεύει» υπαίθρια, υπάρχει ένα μεγάλο
πλήθος που περιμένει τη σειρά του, γεμίζει με μεγάλη προσοχή ένα σχετικά μικρό δοχείο. Η
επόμενη εικόνα (Παράρτημα, Εικόνα 7) είναι μια διαφημιστική αφίσα, γραμμένη και τυπωμένη για
να διαβαστεί κατά την Κατοχή. Τι διαφημίζει και σε ποιους; Υπήρχαν, λοιπόν, διαθέσιμα τρόφιμα
«πολυτελείας» και ποιοι μπορούσαν να τα αποκτήσουν; Η εύκολη απάντηση ότι προορίζονται για
τους Γερμανούς και τους Ιταλούς καταρρίπτεται από τη γλώσσα της αφίσας οι μαθητές καλούνται
να υποθέσουν ποιοι Έλληνες θα μπορούσαν να διασκεδάζουν και να καταναλώνουν μαρμελάδα,
όταν κάποιοι άλλοι περίμεναν στα συσσίτια για να επιβιώσουν. Από τη συνδυαστική παρουσίαση
και επεξεργασία των τεσσάρων οπτικών πηγών κλονίζεται η βεβαιότητα και καλλιεργείται στους
μαθητές η αντίληψη πως η ιστορική αλήθεια είναι προσιτή μόνο με τη μελέτη πηγών και την
αποδοχή μίας προσέγγισης των γεγονότων από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Μετά την επεξεργασία των είκοσι φωτογραφιών την πρώτη ώρα της διδασκαλίας, ακολουθεί
η παρουσίαση των συμπερασμάτων στην ολομέλεια. Με αυτά ως βάση και με προσθήκες από το
διδάσκοντα καλύπτονται όλα τα σημεία της ενότητας «Κατοχή, Αντίσταση και Απελευθέρωση»
του βιβλίου Ιστορίας γ΄ γυμνασίου.
3. Συμπεράσματα
Στόχος της μελέτης πηγών στη σχολική τάξη, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας, είναι
η απόκτηση από τους μαθητές δεξιοτήτων «ανάλυσης και ερμηνείας πολύπλοκων συγκρουσιακών
καταστάσεων» (Κάββουρα, 2013, 152). Οι φωτογραφίες, συγκεκριμένα, όταν δεν αναγορεύονται
ως δεδομένοι φορείς της μοναδικής ορθής εκδοχής των γεγονότων, αλλά «αμφισβητούνται» και
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τους τίθενται ερωτήματα, όπως συμβαίνει με όλες τις ιστορικές πηγές, μεταφέρουν στον ερευνητή
με ρεαλισμό αξιοποιήσιμα στοιχεία μιας εποχής.
Η πρόταση αξιοποίησης φωτογραφιών είναι ενδεικτική τόσο για την περίοδο και τους
θεματικούς άξονες που επιλέχθηκαν εδώ όσο και για την παιδαγωγική αξιοποίησή τους. Το
προσβάσιμο στους εκπαιδευτικούς υλικό καλύπτει μεγάλο μέρος της νεότερης και το σύνολο της
σύγχρονης ιστορίας. Πέρα από ένα διδακτικό δίωρο, οι φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στο πλαίσιο ενός πρότζεκτ που θα διαρκέσει όλο το σχολικό έτος ή ένα του τετράμηνο
επιτρέποντας έτσι την εξαγωγή ασφαλέστερων και λεπτομερέστερων συμπερασμάτων.
Πιστεύω ότι η συστηματική και οργανωμένη ένταξη των φωτογραφιών στο μάθημα της
Ιστορίας της γ΄ γυμνασίου προάγει τον προβληματισμό μαθητών και εκπαιδευτικών πάνω σε αυτήν
και τους καθιστά, βαθμιαία, ανθρώπους με γνώση και γνώμη τεκμηριωμένη για όσα συμβαίνουν
γύρω τους.
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Περίληψη
Στην ευρωπαϊκή διάσταση των δημοκρατικών αξιών η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην
κοινωνική και πολιτική ζωή είναι καθοριστική. Η κοινωνική αλληλεγγύη, ως βασική παράμετρος
σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη συγκαταλέγεται στις παραπάνω αξίες και αποτελεί βασική
στόχευση του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (ΥΠΕΠΘ-Π.Ι, 2003). Για την
κοινωνική αλληλεγγύη έχουν υιοθετηθεί διαφορετικές εννοιολογήσεις, ανάλογα με τις αλλαγές στο
πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό συγκείμενο. Στη σύγχρονη κοινωνία, η αλληλεγγύη βασίζεται
στην ενεργό εμπιστοσύνη, τη δέσμευση απέναντι στον άλλο και την προσωπική και κοινωνική
υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία έχει στόχο να καταγράψει τις απόψεις των
παιδιών της Στ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων του Ν. Καστοριάς για την κοινωνική αλληλεγγύη,
όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τη ζωγραφική. Μεθοδολογικά βασίζεται στην άποψη ότι οι
ζωγραφιές των παιδιών δεν συνδέονται μόνο με γνωστικές δεξιότητες, αλλά φανερώνουν επίσης
τον ψυχισμό των παιδιών και συνδηλώνουν τις επιδράσεις του περιβάλλοντος (Βαμβακίδου κ.ά,
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2005). Για την επεξεργασία των έργων των παιδιών, βασιζόμαστε στην κοινωνιοσημειωτική
μέθοδο των Kress και Van Leeuwen (2010).
Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική αλληλεγγύη, ιδιότητα πολίτη, κοινωνική και πολιτική αγωγή,
ζωγραφική
1. Εισαγωγή
Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην κοινωνική και πολιτική ζωή αποτελεί τον πυρήνα
των δημοκρατικών αξιών στην Ευρώπη (Δίκτυο Eurydice, 2012). Η Κοινωνική και Πολιτική
Αγωγή ως σχολικό αντικείμενο στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αναλυτικών
δεξιοτήτων, αξιών και συμπεριφορών σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη, ώστε οι μαθητές να
γίνουν ικανοί να συμβάλλουν κριτικά και δυναμικά στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση
σχετικών πράξεων στο πλαίσιο διαφορετικών τύπων οργανωμένων κοινωνιών (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2003).
Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (http://ebooks.edu.gr/info/newps.pdf) αντιλαμβάνεται την Κοινωνική
και Πολιτική Αγωγή ως «αγωγή στην ιδιότητα του πολίτη», συνδέοντας την πολιτειακή ιδιότητα με
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κοινωνικές υποχρεώσεις και ευθύνες, ώστε οι μαθητές να
προσεγγίζουν τα προβλήματα ως μέλη της κοινότητας. Η αγωγή του πολίτη με αυτή τη μορφή δεν
περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, αλλά διαχέεται σε όλη τη σχολική ζωή με στόχο την
αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής κουλτούρας γενικότερα.
Για την κοινωνική αλληλεγγύη έχουν υιοθετηθεί διαφορετικές εννοιολογήσεις, ανάλογα με το
εκάστοτε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό συγκείμενο. Πρόκεται για έννοια κυρίως
κοινωνιολογική, η οποία μάλλον ταυτίζεται με τον ανθρωπισμό, καθώς εκφράζει την ενότητα των
ανθρώπων, μέσα από τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια, πέρα από διαφοροποιήσεις φυλετικές,
θρησκευτικές, κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές κ.λπ. Την χαρακτηρίζει η ελευθερία της θέλησης
και είναι ανιδιοτελής, χωρίς διάθεση προβολής και συμφέροντος, με σεβασμό και διακριτικότητα.
Όταν εκπληρώνεται ως καθήκον γίνεται πράξη απελευθερωτική, ενώ παράλληλα γεννιέται η
δυνατότητα για μεταστροφή των κοινωνικών πραγμάτων.
Σύμφωνα με τον Emile Durkheim, η έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης σχετίζεται με τους
τύπους της κοινωνίας και ερμηνεύεται με τους όρους «μηχανική» και «οργανική αλληλεγγύη». Σε
μια κοινωνία που παρουσιάζει μηχανική αλληλεγγύη, η συνοχή και η ολοκλήρωσή της προέρχεται
από την ομοιογένεια των ατόμων: οι άνθρωποι αισθάνονται αλληλέγγυοι μέσα από εργασία,
εκπαίδευση, θρησκευτική κατάρτιση και τρόπο ζωής. Η μηχανική αλληλεγγύη λειτουργεί σε
«παραδοσιακές» και μικρής κλίμακας κοινωνίες, ενώ η οργανική αλληλεγγύη αναδύεται από την
αλληλεξάρτηση, που προκύπτει από την εξειδίκευση της εργασίας και της συμπληρωματικότητας
μεταξύ των ανθρώπων, μια ανάπτυξη που παρατηρείται σε «σύγχρονες» και «βιομηχανικές»
κοινωνίες (Merz, et. al., 2007).
Η αλληλεγγύη στη μοντέρνα κοινωνία βασίζεται στην ενεργό εμπιστοσύνη, τη δέσμευση
απέναντι στον άλλο και την προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα. Σε μια διαλογική προοπτική
για τη δημοκρατία, ο Habermas (Stjerno, 2005; Habermas, 1995a, 1995b) υποστηρίζει ότι η έννοια
της δικαιοσύνης προωθεί την ατομική αυτονομία, ενώ η αμοιβαιότητα την διαφοροποιεί από τη
φιλανθρωπία. Λιγότερο ξεκάθαρος είναι ο ρόλος που αποδίδεται σε συναισθηματικούς παράγοντες,
όπως η ενσυναίσθηση, ως προαπαιτούμενους για την έκφραση της αλληλεγγύης (Vetlesen, 1994).
Η εννοιολόγηση της αλληλεγγύης στη σύγχρονη κοινωνία έχει συνδεθεί με τη θεσμοθέτησή της,
καθώς δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αποδοχή του δικαιώματος συμμετοχής στην πολιτική και
πολιτειακή ζωή, ενώ παράλληλα οφείλαι να την αποδοχή της ποικιλότητας και της
διαφορετικότητας (Stjerno, 2005).
Με κύριο χαρακτηριστικό της αλληλεγγύης την ανιδιοτελή συνεισφορά προς αλλήλους
τίθενται τα διαχωριστικά όρια από τον Εθελοντισμό και τη Φιλανθρωπία. Για τον Γκαλεάνο, η
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αλληλεγγύη είναι οριζόντια πράξη μεταξύ ίσων, ενώ η φιλανθρωπία ορίζεται ως ταπεινωτική για
όσους τη δέχονται και δεν προκαλεί έμμεσες σχέσεις εξουσίας. Η Φιλανθρωπία, ως εκδήλωση της
αγάπη προς τον άνθρωπο, έχει συνήθως στιγμιαίο και ευκαιριακό χαρακτήρα με σκοπό την παροχή
συνήθως υλικής βοήθειας, γεγονός το οποίο απαλείφει τους μόνιμους δεσμούς ανάμεσα σε αυτόν
που την ασκεί και σε εκείνον που επωφελείται. Η πρόκληση είναι να οριστεί με τρόπο ώστε να
διαχωρίζεται από τη φιλανθρωπία και την πατερναλιστική πρόνοια.
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η «Οικονομία της Αλληλεγγύης», που υποστηρίζει την
οργάνωση ποικίλων πρωτοβουλιών σε τοπική ή ευρύτερη κλίμακα για την καταπολέμηση της
κρίσης και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Αναφέρεται σε
«δραστηριότητες φυσικών ή νομικών προσώπων στο φάσμα της παραγωγής, συναλλαγής και
κατανάλωσης, με απώτερο σκοπό την κάλυψη συλλογικών και κοινωνικών αναγκών»
(http://www.solidarity4all.gr/). Με την ανάληψη ποικίλων πρωτοβουλιών αλληλεγγύης εκ μέρους
των πολιτών και την εθελοντική ενεργοποίησή τους, οι πάσχοντες είναι δυνατόν να αποκτήσουν
ισοτιμία, αξιοπρέπεια και ενεργό συμμετοχή στα στοιχειώδη κοινωνικά αγαθά, περιορίζοντας τον
κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση (Buzek & Surdej, 2012). Πολλοί καταγράφουν
τρεις τύπους αλληλεγγύης: α) βασισμένη στις αξίες, β) ενάντια στην καταπίεση, γ) βασισμένη στο
όραμα ,που ορίζονται με όρους κοινωνικοπολιτικής αλλαγής και αξίες αναφορικά με την επιβίωση
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος (Lewis, 2007). Έτσι η αλληλεγγύη ορίζεται όχι ως ένας
σταθερός στόχος, αλλά ως πορεία συνεχούς επαναπροσανατολισμού προς έναν στόχο που διαρκώς
επαναπροσδιορίζεται (Waterman, 2004).
Στην παρούσα έρευνα εστιάζουμε στην παραγωγή ιχνογραφημάτων από παιδιά σχολικής
ηλικίας (Κακίση-Παναγοπούλου, 1994) ως μέσο αυτοέκφρασης στην διαμόρφωση της έννοιας της
«κοινωνικής αλληλεγγύης» γνωρίζοντας ότι η νοητική και σχεδιαστική εικονοποίηση αποτελούν
μέρος αυτού που ο Vygotsky (1986) ονομάζει ταξίδια γραφής. Το ενδιαφέρον της έρευνάς μας
επικεντρώνεται στην υπόθεση ότι το παιδί σχολικής ηλικίας μπορεί να αποδώσει ιχνογραφικά τις
εμπειρίες του, ωστόσο οι διαφορές στο εσωτερικό μιας παιδικής ομάδας εντοπίζονται στη
σχεδιαστική ικανότητα και στις επιδράσεις του περιβάλλοντος (Ταμπάκης & Ταμπάκη, 2007). Το
παιδικό σχέδιο αφηγείται μια ιστορία με εικόνες-σύμβολα ανεπηρέαστοι από κουλτούρες και η
εικονογραφημένη απόδοση των αντικειμένων συναντάται με τις λέξεις των αντικειμένων, ώστε η
απόδοση της εικόνας για την έννοια, να συγκροτεί συγχρόνως ένα μήνυμα (Βαμβακίδου κά. 2005;
Golia et al, 2013). Η παιδική ζωγραφική ως σημείο (Thwaites et al, 1994) αποτελεί ένα καθαυτό
αντικείμενο, που παράγει σημασίες σχετικά με (α) την αναφορική λειτουργία, β) τους κώδικες, γ)
τη σχηματική λειτουργία, δ) την κατεύθυνση, ε) το κοινωνικό πλαίσιο των σημείων και στ) τα
συμφραζόμενα. Η Εικ. αποτελεί για το παιδί μέσο επικοινωνίας (Goodnow, 1977),
ενσωματώνοντας κωδικοποιημένα μηνύματα, που καλούμαστε να αποκρυπτογραφήσουμε (Cox,
2005).
Η εικόνα που αναπαράγεται από τα παιδιά ως μη λεκτική επικοινωνία, παρά το γεγονός ότι
είναι κωδικοποιημένη, δεν επιβάλλεται στο δέκτη άμεσα, αλλά οργανώνει τα μηνύματα
πολυσημικά. Για το λόγο αυτό, η ανάλυση οπτικού υλικού συνιστά πεδίο έρευνας για ψυχολόγους
και παιδαγωγούς, αλλά στην συγκεκριμένη έρευνα επικεντρωνόμαστε στην σημειωτική ανάλυση,
μέσω της οποίας διερευνούμε τις κοινωνικές πρακτικές, οι οποίες διαμορφώνουν κοινωνικές και
πολιτισμικές αλλαγές. Σ’ αυτή τη διάσταση η σημειωτική αναζητά τους κώδικες, τις σχέσεις
αναλογίας με το πραγματικό, το αντιληπτικό επίπεδο και το πολιτισμικό (Barthes, 1983). Στο
πλαίσιο αυτό, επιχειρούμε να διερευνήσουμε την αναφορική λειτουργία, την κατεύθυνση, το
κοινωνικό πλαίσιο των σημείων και τα κοινωνικά συμφραζόμενα αναφορικά με την έννοια της
κοινωνικής αλληλεγγύης.
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2. Κυρίως μέρος
2.1. Μέθοδος της έρευνας
Για τις ανάγκες της έρευνας ζητήσαμε από μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στην ΣΤ΄ τάξη
του Δημοτικού Σχολείου (ηλικιακή ομάδα 11-12 ετών) να ιχνογραφήσουν την έννοια Αλληλεγγύη.
Η έρευνα έγινε το σχολικό έτος 2017-2018 και το δείγμα συγκεντρώθηκε από το 5ο και το 4ο
Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς. Στην έρευνά μας, επιλέξαμε παιδικά ιχνογραφήματα, επειδή η
παραγωγή σημείων από παιδιά προσφέρει άρτιο μοντέλο σκέψης για τη δημιουργία σημείων (Kress
& Van Leeuwen, 2010). Ειδικότερα, αντιμετωπίζουμε τις ζωγραφιές ως μορφές επικοινωνίας και
για το λόγο αυτό τις προσεγγίζουμε ως πολυτροπικό κείμενο, ως συνδυασμό γλωσσικού και
σχεδιαστικού σημαίνοντος, το οποίο εκφράζει και αναπαριστά το βίωμα ή την εμπειρία. Για την
περιγραφή και ανάλυση των ιχνογραφημάτων προτείνεται το μοντέλο των Kress & Van Leeuwen
(2010), όσον αφορά στην ανάγνωση της οπτικής επικοινωνίας.
Στο σύνολο 34 ιχνογραφημάτων διακρίνουμε και τα τρία σημειωτικά πεδία: το συντακτικό,
το σημαντικό και το πραγματιστικό. Η συντακτική ανάλυση παρέχει στοιχεία για τη μορφή, τη
φωτεινότητα, το χρώμα, ενώ η σημαντική ανάλυση για τα σημασιολογικά πλέγματα (Πασχαλίδης,
1996). Στο πραγματιστικό πεδίο, τα παιδιά δεν αγνοούν τα συμφραζόμενα της έννοιας Αλληλεγγύη,
όπως διαφαίνεται στη χρήση των συνδηλώσεων και των κωδίκων.
Στην ανάλυση των ιχνογραφημάτων λήφθηκαν υπόψη εκτός από το φύλο, οι εξής
κατηγορίες: α) Χαρακτηριστικά μορφής: 1. Τοποθέτηση Εικ.ς 2. Εικαστικά στοιχεία, και 3. Λεκτικά
στοιχεία και β) Χαρακτηριστικά περιεχομένου: 1. Σημασιολογικά στοιχεία και 2. Θεματικές και
Κατηγορίες. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί έρευνα πεδίου και σε καμιά περίπτωση τα
αποτελέσματά της δεν μπορούν να γενικευθούν, μπορούν όμως να αποτελέσουν ενδείξεις για
περαιτέρω έρευνα, ανάλυση και ερμηνεία.
2.2. Αποτελέσματα της έρευνας
Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανομή του δείγματος ανά φύλο

ΦΥΛΟ
Αγόρια
Κορίτσια
ΣΥΝΟΛΟ

Συχνότητα
18
16
34

Ποσοστό (%)
52,9
47,1
100,0

Σε σύνολο 34 μαθητών της έρευνας, τα 18 ήταν αγόρια (ποσοστό 52,9%) και τα 16 κορίτσια
(ποσοστό 47,1%).
α) Χαρακτηριστικά μορφής
1. Τοποθέτηση Εικόνας
Για την απεικόνιση της αλληλεγγύης οι μαθητές συνδυάζουν τα οπτικά ερεθίσματα με
εμπειρίες που έχουν από την καθημερινότητα και την επικαιρότητα του θέματος, χωρίς να
παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ως προς το φύλο. Σε εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό (85,3%) οι
ζωγραφιές είναι ολοσέλιδες, ενώ σε ποσοστό 14,7% το θέμα καλύπτει κυρίως το κέντρο και τη
δεξιά πλευρά της σελίδας. Η δεξιά πλευρά τραβά το βλέμμα του θεατή, είναι η πλευρά του
«μηνύματος», που καλεί τους αναγνώστες-θεατές να ταυτιστούν με το πρότυπο ρόλου (εικ. 8, 18,
20, 19). Όταν μια οπτική σύνθεση κάνει χρήση του κέντρου, σημαίνει ότι παρουσιάζεσαι ως
πυρήνας της πληροφορίας στην οποία τα άλλα στοιχεία είναι κατά μια έννοια επικουρικά. Η
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πληροφοριακή αξία του κέντρου και του περιθωρίου εντοπίζεται κυρίως σε ζωγραφιές των παιδιών
(εικ. 25, 22).
Η αξία της πληροφορίας αυτής στη σημασία της παιδικής σύνθεσης, σύμφωνα με τη
γραμματική του οπτικού σχεδίου στο επίπεδο της κειμενικής μεταλειτουργίας, επικεντρώνεται στο
«δεδομένο-σταθερό» γνωστικό υλικό, το οποίο παρουσιάζεται στο αριστερό τμήμα του σχεδίου,
στο δεξί τμήμα το «νέο», ενώ στο κέντρο τονίζεται ο πυρήνας της πληροφορίας Σχετικά με την
ερμηνεία του ιχνογραφήματος από ψυχολογική σκοπιά, η τοποθέτηση της ζωγραφιάς στο κέντρο
της σελίδας παραπέμπει σε φυσιολογικά και ασφαλή άτομα ή σε άτομα που παρουσιάζουν μία τάση
για επικέντρωση στον εαυτό τους. Στην ολοσέλιδη ζωγραφιά ισχύει ότι και στο κέντρο, απλά
παρατηρείται σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, όπως στην συγκεκριμένη έρευνα. Η τοποθέτηση της
Εικ.ς στη δεξιά πλευρά της σελίδας φανερώνει μια σχετικά σταθερή και ελεγχόμενη συμπεριφορά
που πιθανόν αναστέλλει την συναισθηματική έκφραση, ενώ όταν η ζωγραφιά τοποθετείται στην
αριστερή πλευρά δεν δίνονται στοιχεία που αφορούν στα παιδιά (Kress & Van Leeuvwen, 2010).
Σημαντικό στοιχείο των ιχνογραφημάτων αποτελεί η υπογραφή των μαθητών. Σε όλες τις
περιπτώσεις τα παιδιά υπογράφουν τις ζωγραφιές τους στο επάνω μέρος τους, εκτός τριών
περιπτώσεων κοριτσιών, όπου οι υπογραφές τοποθετούνται στο κάτω τμήμα του ιχνογραφήματος
Σύμφωνα με τους Kress και Van Leeuwen (2010), η τοποθέτηση της υπογραφής ή και άλλου
σημαίνοντος στο πάνω μέρος του σχεδίου παρουσιάζει το «ιδεώδες», της σύνθεσης ενώ στο κάτω
μέρος του σχεδίου δίνονται τα πραγματικά εξειδικευμένα στοιχεία της σύνθεσης.
2. Εικαστικά στοιχεία
Πίνακας 2: Ποσοστιαία κατανομή των εικαστικά στοιχείων

ΧΡΩΜΑ (%)
82,4
17,6

Πολύχρωμα
Ασπρόμαυρα
Με κίνηση
Χωρίς κίνηση
Πρόσωπα
Δομημένο περιβάλλον
Πρόσωπα- Φυσικό περιβάλλον
Πρόσωπα-Δομημένο
περιβάλλον
Όλα τα παραπάνω
ΣΥΝΟΛΟ
100,0

ΚΙΝΗΣΗ (%)

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (%)

92,8
8,2
9,1
3,0
15,2
21,2

100,0

51,5
100,0

Τα ιχνογραφήματα στην πλειοψηφία (82,4%) είναι πολύχρωμα. Το χρώμα ως σημαίνον
εκφράζει την ιδιαιτερότητα του ιχνογραφήματος και συνιστά στοιχείο που ελκύει τα παιδιά, καθώς
η επιλογή του απεικονίζει τη συναισθηματική τους κατάσταση. Για τον Kandisky αποκτά σημασία
αυτόνομης πνευματικής δύναμης που βοηθά τη δημιουργική έκφραση. Λειτουργεί δυναμικά σε δύο
επίπεδα, το γνωσιολογικό, μεταδίδοντας πληροφορίες με καθαρά περιγραφικούς και συμβολικούς
όρους και το συγκινησιακό, προκαλώντας συγκεκριμένες διαθέσεις και συναισθήματα.
Οι μορφές, που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα, βρίσκονται σε κίνηση και σε
αλληλεπίδραση μεταξύ τους (92,8%). Ο ανθρώπινος συμβολισμός, η επανάληψη της ανθρώπινης
φιγούρας σε άλλη στάση, προσδιορίζεται στη «γραμματική της εικόνας» ως απαίτηση προς
αναγνώριση, εάν είναι σε μετωπική στάση ή ως προσφορά, εάν είναι σε πλάγια στάση (Kress &
Van Leeuvwen, 2010). Οι μορφές, που σχεδιάζονται ανφάς συγκροτούν συνήθως μια απαίτηση
προς αναγνώριση, ενώ αυτές που σχεδιάζονται προφίλ λειτουργούν ως προσφορά προς το θεατή.
Και τα δυο στοιχεία αναγνωρίζονται στο σύνολο των ιχνογραφήματων.
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Πρόσωπα και δομημένο αστικό/φυσικό περιβάλλον συνυπάρχουν στα μισά περίπου
ιχνογραφήματα (51,5%), καθώς τα παιδιά σε αυτή την ηλικία βρίσκονται στο στάδιο του ψευτορεαλισµού, κατά το οποίο παρατηρείται ενίσχυση της επίγνωσης των ανθρώπινων μορφών και του
περιβάλλοντος. Υπάρχει, δηλαδή, ο ανθρώπινος συμβολισμός, ο εικονισμός με στοιχείο την
παρουσία του ανθρώπινου (ανθρωποκεντρικό μοντέλο). Άλλωστε, το ανθρωπάκι ως σημείο
προνομιούχο και εγωκεντρικό, βρίσκεται στη ρίζα κάθε απεικόνισης, αποτελώντας την μήτρα της
παιδικής γραφής (Meredieu, 1981).
Αναφορικά με το σενάριο των ιχνογραφημάτων, σε ποσοστό 21,2% απεικονίζεται αστικό
περιβάλλον, όπου η παρουσία εξασφαλίζεται είτε με ανθρώπινες μορφές, είτε με χρηστικά
αντικείμενα, όπως: βαλιτσάκια με φαρμακευτικό υλικό, πάγκοι με τρόφιμα/ρούχα, ποτιστήρι,
κουτιά για συλλογή χρημάτων, κάδοι με σκουπίδια, αυτοκίνητα (ΙΧ, τροχαίας, πυροσβεστικά) και
σε μια περίπτωση βάρκα. Τα αντικείμενα αυτά αναπαριστούν ανθρώπινες δραστηριότητες και
συνδέουν τον άνθρωπο με τη φύση και το δομημένο περιβάλλον. Το φυσικό περιβάλλον (ποσοστό
15,2%) αναπαρίσταται κυρίως με την παρουσία δέντρων, σύννεφων, ουρανού, γρασιδιού, ήλιου,
λουλουδιών, στοιχείων που εκφράζουν την αρμονική σχέση του παιδιού με τη φύση. Το δομημένο
περιβάλλον αναπαρίσταται με σπίτια, δρόμους, γήπεδα, καταστήματα, δημόσια κτίρια
(πυροσβεστική, τροχαία, νοσοκομεία). Στο υλικό εμφανίζονται επίσης σταθερές επαναλήψεις όσον
αφορά στη σχεδίαση του φυσικού (ήλιος-ουρανός-δέντρα-γρασίδι) και δομημένου περιβάλλοντος
(σπίτια-υπηρεσίες-καταστήματα).
3.Κειμενικά λεκτικά στοιχεία
Πίνακας 3: Ποσοστιαία κατανομή των κειμενικών λεκτικών στοιχείων

Ποσοστό (%)
24,2
18,2
15,2
3,0
9,1
12,1
3,0
9,1
6,1
100,0

Διάλογος
Οδηγίες
Ορισμός
Τίτλος
Διάλογος/Οδηγίες
Διάλογος/ Ορισμός
Διάλογος/Τίτλος
Οδηγίες/ Τίτλος
Διάλογος/Ορισμός/ Τίτλος
ΣΥΝΟΛΟ

Το συνοδευτικό κείμενο των ιχνογραφημάτων είναι άκρως διευκρινιστικό, καθώς όχι μόνο τα
συμπληρώνει, αλλά πολλές φορές προσδίδει έντονο ύφος και χαρακτήρα. Εύλογα επομένως το
100% του δείγματος επέλεξε την προσθήκη κειμένου στα ιχνογραφήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις
μάλιστα, εάν αφαιρεθεί το κείμενο είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς το θέμα που απεικονίζεται.
Κυρίαρχη μορφή κειμένου αποτελεί ο διάλογος (24,2%), ο οποίος συνδυάζεται και με άλλες
μορφές λόγου, όπως οδηγίες (18,2%), ορισμό (15,2%) ή και τίτλο (3,0%). Ο διάλογος επιλέγεται
ως προσπάθεια προσέγγισης και επικοινωνίας μεταξύ των συνομιλητών. Είναι σαφής και δίνει
επαρκείς πληροφορίες για το θέμα, καθώς οι μαθητές τον χρησιμοποιούν για να αναπαραστήσουν
με άμεσο τρόπο (δραματικότητα) την έννοια που διερευνάται.
Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι συμβολισμοί που εντοπίζουμε, οι οποίοι δεν είναι στατικοί
στη χρήση και τη λειτουργία, αλλά ποικίλλουν ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Έτσι απαντώνται
σύμβολα που έχουν ταυτιστεί με συγκεκριμένες έννοιες, π.χ. καρδιές για την απόδοση της αγάπης,
σταυρός για το συμβολισμό της εκκλησίας, κόκκινος σταυρός για τη δράση του Ερυθρού Σταυρού,
σήμα ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος, καρδιά που στάζει αίμα για την
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αιμοδοσία. Τα σύμβολα καθοδηγούν την οργανωτική ζωή, ενώ η ανάγνωση και αναγνώριση τους
αποτελεί ένα τρόπο σκέψης και μια μορφή επικοινωνίας, που αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο
οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν κοινωνικά.
β) Χαρακτηριστικά περιεχομένου
Πίνακας 4: Ποστιαία κατανομή των στοιχείων σεναρίου

Ποσοστό (%)
73,5
26,5
2,9
23,6

Μονοθεματικό σενάριο
Πολυθεματικό σενάριο
Συσχέτιση των εικονιζόμενων σεναρίων
Μη συσχέτιση των εικονιζόμενων σεναρίων
ΣΥΝΟΛΟ

100,0

Η ύπαρξη σεναρίου ορίζει τη μετάβαση από την επιλογή του θέματος προς την κοινωνική
τπραγματικότητα. Στο σύνολό τους, οι ζωγραφιές έχουν σενάριο, που σε ποσοστό 73,5% είναι
μονοθεματικό και αφορά κυρίως την παρουσίαση συγκεκριμένων εκδοχών της αλληλεγγύης, όπως:
βοήθεια σε πρόσφυγες που κινδυνεύουν ή σε ανθρώπους που πεινούν/κρυώνουν, δωρεές χρημάτων,
έκφραση συναισθημάτων, αιμοδοσία, προστασία περιβάλλοντος, βοήθεια σε πάσχοντες. Σε
αξιοπρόσεκτο ποσοστό (23,6%) οι ζωγραφιές είναι πολυθεματικές, με τα περισσότερα σενάρια να
αποτελούν εντελώς διαφορετικές εκφάνσεις της αλληλεγγύης, γεγονός που εκφράζει την
πολυσημία της έννοιας και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους το ίδιο υποκείμενο
προσλαμβάνει και ερμηνεύει την ίδια έννοια, αξιοποιώντας πολλές οπτικές και συνδυάζοντας
πολλαπλές επιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος.
Στη συντριπτική πλειοψηφία των έργων, τα παιδιά αποδίδουν με ευκρίνεια την έννοια, καθώς
η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα έχει πλέον αναπτύξει δημιουργικές και σχεδιαστικές ικανότητες.
Οι σιωπηρές, συμπαραδηλωτικές ιδεολογικές κατευθύνσεις στην οπτική αφήγηση των παιδιών για
την αλληλεγγύη, μέσα από συγκεκριμένες επιλογές εικόνας, φαίνεται ότι προέρχονται άμεσα από
την επικαιρότητα και από την καθημερινή ζωή και τις δραστηριότητές τους.
Πίνακας 5: Ποσοστιαία κατανομή των αναφορών κατά θεματικές και κατηγορίες

Θεματικές/Κατηγορίες
Εθελοντισμός
Παγκόσμιες οργανώσεις
Τοπικοί φορείς
Εκκλησία
Μηνύματα
Κρατικές δομές
Φιλανθρωπία
Συναισθήματα
Περιβάλλον
Διαφορετικότητα
ΣΥΝΟΛΟ

Συχνότητα
16
4
8
1
3
4
7
10
2
5
44

Ποσοστό (%)
36,3
9,1
18,2
2,2
6,8
9,2
15,9
22,7
4,6
11,3
100,0

Από τις εννοιολογικές αποδόσεις για την αλληλεγγύη καταγράφηκαν συνολικά 44 αναφορές,
που ταξινομήθηκαν σε θεματικές και κατηγορίες: Εθελοντισμός, Κρατικές Δομές, Φιλανθρωπία,
Συναισθήματα, Περιβάλλον και Διαφορετικότητα.
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Η θεματική «Εθελοντισμός» συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (36,3%) (βλ. Παράρτημα:
εικ. 7, 8, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 34) και επιμερίζεται στις κατηγορίες: Τοπικοί
φορείς (18,2%), Παγκόσμιες Οργανώσεις (9,1%), Μηνύματα (6,8%), Εκκλησία (2,2%). Η
οικονομική και κοινωνική κρίση που έπληξε τη χώρα μας είχε ως αποτέλεσμα στις τοπικές
κοινωνίες να εμφανιστούν ποικίλες μορφές εθελοντισμού από ιδιώτες, μη κυβερνητικές
οργανώσεις, τοπικούς φορείς, την εκκλησία κ.ά. Οι μαθητές έχουν καθημερινές εμπειρίες και
εικόνες από ενέργειες και δράσεις εθελοντικού χαρακτήρα τις οποίες αποτυπώνουν στις ζωγραφιές
τους, όπως: δωρεές και συγκεντρώσεις χρημάτων, φαγητών, ρούχων, φαρμάκων κ.λπ. από σχολεία,
supermarket, κοινωνικά παντοπωλεία, διοργάνωση αγώνων κ.λπ.. Χαρακτηριστικά, στην εικ. 21, η
Κωνσταντίνα, χρησιμοποίησε το ρήμα «δώσε» σε μορφή μηνύματος, αποδίδοντας με εύληπτο
τρόπο τον ουσιαστικό χαρακτήρα του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς.
Σημαντικό επίσης ποσοστό εμφανίζει και η θεματική «Συναισθήματα» (22,7%), αποδίδοντας
στην έννοια της αληλλεγγύης συναισθηματικού και αξιακού περιεχομένου στοιχεία όπως της
φιλίας, της αγάπης, της αλληλοβοήθειας,, της συνεργασίας, της συμπαράστασης, του σεβασμού,
του ενδιαφέροντος (βλ. Παράρτημα: εικ, 1, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 25, 30, 31). Φαίνεται ότι
στην παιδικότητα και την αθωότητα, χαρακτηριστικά της ηλικίας αυτής, ο αξιακόα κόσμος των
συναισθημάτων αλληλεγγύης είναι ιδαίτερα έντονος και επιθυμητός. Αποκαλυπτική για τη
σημασία της αλλλλεγγύης η Εικ. 26 σχετικά με την αξία της αλληλοβοήθειας ανεξάρτητα από την
ταυτότητα αυτού που την δέχεται.
Στη θεματική «Φιλανθρωπία» (15,9%) εντάχθηκαν ιχνογραφήματα (8, 32, 33, 34) στις οποίες
οι μαθητές εστιάζουν στην έννοια της φιλανθρωπίας. Διακρίνουν τη φιλανθρωπία από παραπλήσιες
αξίες, αποτυπώνοντας μέσω της εικόνας και του λόγου τους τον αγαθοεργό της χαρακτήρα, που
λειτουργεί ως καθήκον και έγνοια προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, χαρίζοντας σε αυτόν που την
προσφέρει ηθική ικανοποίηση.
Το ποσοστό 11,3% αφορά στη θεματική «Διαφορετικότητα», όπου οι μαθητές εκλαμβάνουν
της έννοιας της αληλλεγγύης ως αποδοχή της διαφορετικότητας. Στις απεικονίσεις της
αναδεικνύεται η ανάγκη για αποδοχή της ποικιλότητας (Lukes, 1998; Stjerno, 2005) που οδηγεί
στην εξοικείωση και συμπερίληψη του ξένου (Stjerno, 2005). Το «ξένο», το διαφορετικό,
δηλώνεται με αναφορές των παιδιών στην παροχή βοήθειας σε άτομα με ειδικές ανάγκες (εικ. 21,
27) και σε πρόσφυγες (εικ. 4, 8).
Στη θεματική «Κρατικές δομές» (9 % & 2 %), καγράφηκαν ζωγραφιές στις οποίες οι μαθητές
προσδίδουν στην έννοια της αληλλεγγύης το περιεχόμενο της παροχής υπηρεσιών από το κράτος,
όπως η αιμοδοσία σε νοσοκομείο (εικ. 2, 9, 17), η ιατρική βοήθεια και η ανταπόκριση
ασθενοφόρου σε αυτοκινητιστικό ατύχημα (εικ. 17) αλλά και η αστυνομία με την παρέμβασή της
σε κατάσταση πυρκαγιάς (εικ. 29).
Την ανάπτυξη μιας αλληλεγγύης βασισμένης σε αξίες προστασίας του περιβάλλοντος (Lewis,
2007), εκφράζει η Θεματική «Περιβάλλον» σε ποσοστό (4,6%). Τα παιδιά ζωγραφίζουν τη
ανακύκλωση (εικ. 9) και τονίζουν την ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργοποίηση, που
κάνουν ακόμη και οι κακοί ανθρωποι (εικ. 20).
3. Συμπεράσματα
Στα ιχνογραφήματα αποτυπώνονται πολλές διαστάσεις της κοινωνικής αληλλεγγύης, όπως
εντοπίζονται στη βιβλιογραφία. Οι αναπαραστάσεις της έννοιας διακατέχονται από πολιτισμικές
αρχές και αξίες, πολιτισμικά προσδιορισμένες, που διαμορφώνουν στάσεις και αναπαραστάσεις στο
δίπτυχο «Εμείς» και «Άλλοι/Ξένοι». Ο λεκτικός και οπτικός σχεδιασμός καταγράφηκε και
διερευνήθηκε, τόσο ως αναπαραστατική λειτουργία, όσο και ως «διαπροσωπική» λειτουργία, μια
λειτουργία θέσπισης των κοινωνικών διεπιδράσεων των κοινωνικών σχέσεων. Τα μηνύματα που
προκύπτουν, επιχειρούν να παρουσιάσουν έναν συνεκτικό κόσμο, έναν κόσμο στον οποίο όλα τα
στοιχεία εναρμονίζονται, τόσο μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι οι
αναπαραστάσεις των παιδιών για την έννοια «αλληλεγγύη» κωδικοποιούν οπτικά την εμπειρία
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τους. Παραδειγματικά αναφέρουμε το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανοχή, τη
συμμετοχή, τη συλλογική και ατομική ευθύνη, την καταπολέμηση των ανισοτήτων, την προστασία
του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εθελοντικό χαρακτήρα της αλληλεγγύης,
τονίζοντας τα αξιακά και συναισθηματικά της στοιχεία.
Καταληκτικά αναφέρουμε ότι τα παιδιά δέχονται την εικόνα, την οποία παρήγαγαν από
μνήμη ή από γνώση, ως ένα διαφωτιστικό ισοδύναμο της έννοιας και κατανοούν τη φύση της
μεταγραφής την οποία απολαμβάνουν και εξασκούν ως γνωστική διαδικασία. Είναι σημαντικό στο
πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών να συνδέουν οι μαθητές την έννοια της πολιτικής δράσης με
την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Η
συνειδητοποίηση της σημασίας της κοινωνικής αλληλεγγύης στην ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής στο πλαίσιο εφαρμογής της δημοκρατικής αρχής της ισότητας θα πρέπει να αποτελεί
βασική στόχευση, όχι μόνο της διδασκαλίας του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής,
της σχολικής ζωής και κουλτούρας εν γένει.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η ποσοτική διερεύνηση των συναισθηματικών
εμπειριών των μαθητών Ε’/Στ’ Δημοτικού στα Μαθηματικά. Οι μελέτες σχετικά με τα
συναισθήματα επίδοσης επικεντρώνονταν στα συναισθήματα που σχετίζονταν με τα αποτελέσματα
των διαγωνισμάτων. Μια τέτοια αντίληψη συμφωνεί με τα στοιχεία των μοντέλων του άγχους στα
διαγωνίσματα παρουσιάζοντας συναισθηματικές, γνωστικές, και σωματικές πτυχές αυτού του
συναισθήματος. Ως «συναισθήματα επίδοσης» ορίζονται τα συναισθήματα που συνδέονται άμεσα
με τις δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα. Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας εξετάστηκαν
οι συναισθηματικές εμπειρίες των μαθητών Ε’/Στ’ Δημοτικού στα Μαθηματικά σε 1618 Ελλήνες
μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών σχολείων. Το εργαλείο (Achievement Emotions QuestionnaireMathematics των Pekrun R.,Goetz T.,Frenzel A. 2005) μεταφράστηκε στα Ελληνικά και αξιολογεί
τα συναισθήματα που βιώνουν οι μαθητές στα Μαθηματικά στην τάξη πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά το μάθημα. Βασίζεται στη θεωρία του Pekrun (2006), ότι τα συναισθήματα επίδοσης μπορούν
να οργανωθούν με συγκεκριμένους τρόπους σε τομείς.
Λέξεις κλειδιά: συναίσθημα, συναισθηματικές εμπειρίες, διαδικασία διδασκαλίας και
μάθησης, διδακτικά εγχειρίδια
1. Εισαγωγή
Τα συναισθήματα υπάρχουν διάχυτα σε κάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Πολλές φορές οι μαθητές
αισθάνονται υπερήφανοι για τα κατορθώματά τους στη τάξη, ανησυχούν για τη βαθμολογία τους,
αλλά και όταν δεν κατανοούν απόλυτα την ύλη του μαθήματος, θυμώνουν με τον εαυτό τους ή με
το δάσκαλό τους όταν νιώθουν ότι αδικούνται. Υπάρχουν φορές που αισθάνονται πλήξη κατά τη
διάρκεια του μαθήματος ή όταν ασχολούνται με ένα θέμα που τους είναι τελείως αδιάφορο.
Παλαιότερες έρευνες (Mandler, Sarason, 1952, Hembree, 1988, Zeidner, 2007, Acee et al.,2010,
Daniels et al., 2009, Mouratidis et al., 2009; Pekrun et al. 2004, 2010) αναφέρονται σε μεμονομένα
δεδομένα χρησιμοποιώντας επιλεγμένες κλίμακες για τη μέτσηση των συναισθημάτων. Αργότερα,
σε νεότερες έρευνες (Schutz, Pekrun, 2007, Scherer, 2009, Efklides,Volet, 2005, Linnenbrink,
2006, Linnenbrink et al., 2011) έγινε η ανάλυση και η διάκριση των συναισθημάτων
επίτευξης/επίδοσης, που στηρίχθηκε στη θεωρία ελέγχου των συναισθημάτων. Η θεωρία στηρίζεται
σε υποθέσεις από θεωρίες σχετικά με την προσδοκώμενη αξία των συναισθημάτων
επίτευξης/επίδοσης, την επικοινωνία και την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών (Turner, Schallert,
2001, Lazarus, Folkman, 1984, Fredrickson, 2001, Pekrun, et al., 2002, Zeidner, 2007). Tα
συναισθήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στα κίνητρα, στη μάθηση και την απόδοση των μαθητών,
με στόχο την διαπροσωπική τους ανάπτυξη και ευημερία (Pekrun, 2006, Pekrun et al., 2007).
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Η θεωρία του Pekrun (2006) για την αξία ελέγχου των συναισθημάτων επίδοσης έθεσε το
θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας. Παρέχει μια κοινωνικο-γνωστική προοπτική για τα
συναισθήματα επίδοσης. Σύμφωνα με αυτή, οι ικανότητες, οι προσδοκίες και η απόδοση από τη
μία, και από την άλλη η αντιληπτή αξία των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων τους είναι
πρόγονοι των συναισθημάτων επίτευξης/επίδοσης. Τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν με βάση τη
θεωρία αυτή, μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τα συναισθήματα και τις συναισθηματικές αλλαγές
που υφίστανται οι μαθητές σε διαφορετικές σχολικές καταστάσεις.
Το εργαλείο (AEQ-M - Achievement Emotions Questionnaire – Mathematics των Pekrun R.Goetz T.-Frenzel A.,2005), αξιολογεί τα συναισθήματα που βιώνουν οι μαθητές στα Μαθηματικά
στην τάξη - πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το μάθημα, και βασίζεται στη θεωρία του Pekrun
(Pekrun, 2000, 2006, Pekrun, et al., 2007) για την αξιολόγηση των συναισθημάτων
επίτευξης/επίδοσης. Το εργαλείο μετρά επτά συναισθήματα (ευχαρίστηση, υπερηφάνεια, θυμός,
άγχος, ντροπή, απελπισία, ανία) σε μεγαλύτερους μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Έχει χρησιμοποιηθεί σε διαχρονικές και διαπολιτισμικές μελέτες (π.χ. Frenzel, et al., 2009; Frenzel,
et al., 2007, Lichtenfeld, et al.,2012, Peixoto, et al., 2015), για τη μέτρηση των συναισθημάτων
επίδοσης που βιώνουν οι μαθητές στο μάθημα των Μαθηματικών. Στην παρούσα έρευνα μελετάται
και παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της προσαρμογής του εργαλείου αυτού στα ελληνικά δεδομένα.
2. Κυρίως μέρος
2.1. Σκοπός
Βασικός σκοπός της έρευνας τέθηκε η αξιολόγηση των συναισθημάτων επίτευξης/επίδοσης
σε μαθητές Δημοτικού, με βάση επιμέρους άξονες του εργαλείου που ανταποκρίνονται στα
συναισθήματα της ευχαρίστησης, της υπερηφάνειας, του θυμού, του άγχους, της ντροπής, της ανίας
και της απελπισίας.
2.2. Δείγμα
Η παρούσα έρευνα περιελάμβανε 1618 μαθητές Δημοτικού, δύο τάξεων Ε’ και ΣΤ’ από 85
σχολικές μονάδες, αστικών και ημιαστικών περιοχών της Ελλάδας. Το δείγμα αντιπροσώπευε μια
ευρεία κλίμακα των μαθητών και πάρθηκε με συστηματική δειγματοληψία.
Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2016-2017, σε σχολικές μονάδες της Ελλάδας, ενώ το
ερωτηματολόγιο δόθηκε σε έντυπη μορφή για να συμπληρωθεί από τους μαθητές.
2.3. Ερευνητικά Ερωτήματα
Σε ποιο βαθμό συναντάται η συναισθηματική εμπειρία των μαθητών της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης
κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Μαθηματικών. Ερευνήθηκαν, δηλαδή, οι παράγοντες της
συναισθηματικής εμπειρίας των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των Μαθηματικών
στην τάξη.
Με ποια ιεραρχική σειρά εμφανίζονται οι παράγοντες αυτοί και πως θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό κατά τη διδασκαλία.
2.4 Στατιστική Ανάλυση
Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τόσο η περιγραφική όσο και η επαγωγική
στατιστική. Ως προς την περιγραφική στατιστική, χρησιμοποιήθηκαν οι μέσοι όροι και οι τοπικές
αποκλείσεις στους συνολικούς παράγοντες και ως προς την επαγωγική στατιστική
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χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης T-Test και ANOVA σε σχέση με ανεξάρτητες
μεταβλητές «φύλο» και το «βαθμό της προηγούμενης τάξης στα Μαθηματικά».
Απαντώντας στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα διαπιστώσαμε ότι σε σχέση με τον παράγοντα
«Ευχαρίστηση» ως εμπειρία που σχετίζεται με την τάξη, οι μαθητές σε ποσοστό 38,1% (n=617)
ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν, οι μαθητές σε ποσοστό 30,0% (n=485) συμφωνούν, σε ποσοστό
16,0 % (n=259) διαφωνούν, σε ποσοστό 8,5% (n=137) συμφωνούν απόλυτα και οι μαθητές σε
ποσοστό 7,4% (n=120) διαφωνούν απόλυτα. Στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι μαθητές βιώνουν
ευχαρίστηση ή είναι ουδέτεροι συναισθηματικά στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Στον παράγοντα «Θυμό», οι μαθητές σε ποσοστό 58,5% (n=946) διαφωνούν απόλυτα, οι
μαθητές σε ποσοστό 31,5% (n=509) διαφωνούν, σε ποσοστό 8,4% (n=136) ούτε διαφωνούν ούτε
συμφωνούν, σε ποσοστό 1,7% (n=27) συμφωνούν, ενώ δεν υπήρξαν μαθητές που να συμφωνούν
απόλυτα. Στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι μαθητές δε βιώνουν θυμό κατά τη διάρκεια του
μαθήματος.
Ως προς τον παράγοντα «Άγχος», οι μαθητές σε ποσοστό 27,4% (n=444) ούτε διαφωνούν
ούτε συμφωνούν, οι μαθητές σε ποσοστό 24,8% (n=401) διαφωνούν, σε ποσοστό 22,7 % (n=367)
διαφωνούν απόλυτα, σε ποσοστό 16,4% (n=266) συμφωνούν και οι μαθητές σε ποσοστό 8,7%
(n=140) συμφωνούν απόλυτα. Στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι μαθητές δε βιώνουν άγχος κατά τη
διάρκεια του μαθήματος. Κυρίως είναι ουδέτεροι συναισθηματικά στην τάξη κατά τη διάρκεια των
Μαθηματικών.
Σε σχέση με τον παράγοντα «Ντροπή», οι μαθητές σε ποσοστό 48,0% (n=776) διαφωνούν
απόλυτα, οι μαθητές σε ποσοστό 35,8% (n=580) διαφωνούν, σε ποσοστό 11,6% (n=188) ούτε
διαφωνούν ούτε συμφωνούν, σε ποσοστό 4,1% (n=66) συμφωνούν και οι μαθητές σε ποσοστό
0,5% (n=8) συμφωνούν απόλυτα. Στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι μαθητές δε βιώνουν ντροπή κατά
τη διάρκεια του μαθήματος.
Σε σχέση με τον παράγοντα «Ανία», οι μαθητές σε ποσοστό 56,2% (n=909) διαφωνούν
απόλυτα, οι μαθητές σε ποσοστό 27,9% (n=451) διαφωνούν, σε ποσοστό 8,3% (n=135) ούτε
διαφωνούν ούτε συμφωνούν, σε ποσοστό 7,5% (n=121) συμφωνούν και οι μαθητές σε ποσοστό
0,1% (n=2) συμφωνούν απόλυτα. Στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι μαθητές δε βιώνουν ανία κατά τη
διάρκεια του μαθήματος.
Θέλοντας να επιβεβαιώσουμε τόσο τη στατιστική σημαντικότητα των δεδομένων μας όσο και
την τάση των υποκειμένων στον αντίστοιχο βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους στους βαθμούς και
στους επιμέρους υποπαράγοντες του εργαλείου, επιχειρήσαμε μια δεύτερη ανάλυση, η οποία
συμπληρωματικά μας επιβεβαιώνει την ορθότητα των αποτελεσμάτων. Στον πίνακα που ακολουθεί,
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ως προς τον έλεγχο της διακύμανσης.
Από τη συνολική επισκόπηση των δεδομένων των αποτελεσμάτων στο συνολικό παράγοντα
«Ευχαρίστηση» για τις συναισθηματικές εμπειρίες που βιώνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του
μαθήματος των Μαθηματικών, φάνηκαν τα εξής: Τα αγόρια προτιμούν τα Μαθηματικά και
αισθάνονται ευχάριστα κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Μαθηματικών σε αντίθεση με τα
κορίτσια που είτε δεν απολαμβάνουν τη διδασκαλία τους είτε δεν μπορούν να δηλώσουν ξεκάθαρα
θετικό ή αρνητικό βαθμό ικανοποίησης στη διδασκαλία των Μαθηματικών.
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ της
διακύμανσης των μέσων όρων ως προς τον υποπαράγοντα «Ευχαρίστηση» για τις συναισθηματικές
εμπειρίες που βιώνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μεταξύ των αγοριών και των
κοριτσιών με αντίστοιχους μέσους όρους 3,32 των αγοριών έναντι 3,16 των κοριτσιών (t=6,50–df=
1616–sig. 0,00).
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Ως προς τον παράγοντα «Θυμός» παρατηρούμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφοροποιήσεις μεταξύ της διακύμανσης των μέσων όρων για τις συναισθηματικές εμπειρίες που
βιώνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών με
αντίστοιχους μέσους όρους 1,47 των αγοριών έναντι 1,51 των κοριτσιών (t=-3,52–df=1616– sig. 0,00).
Ως προς τον παράγοντα «Άγχος» παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφοροποιήσεις μεταξύ της διακύμανσης των μέσων όρων για τις συναισθηματικές εμπειρίες που
βιώνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών με
αντίστοιχους μέσους όρους 2,56 των αγοριών έναντι 2,62 των κοριτσιών (t=-2,33–df=1616– sig. 0,20).
Ως προς τον παράγοντα «Ντροπή» παρατηρούμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις
μεταξύ της διακύμανσης των μέσων όρων για τις συναισθηματικές εμπειρίες που βιώνουν οι μαθητές
κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών με αντίστοιχους μέσους
όρους 1,65 των αγοριών έναντι 1,72 των κοριτσιών (t=-3,79–df=1616–sig. 0,00). Ως προς τον
παράγοντα «Ανία» παρατηρούμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ της
διακύμανσης των μέσων όρων για τις συναισθηματικές εμπειρίες που βιώνουν οι μαθητές κατά τη
διάρκεια του μαθήματος, μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών με αντίστοιχους μέσους όρους 1,59
των αγοριών έναντι 1,66 των κοριτσιών (t=-3,64–df=1616–sig. 0,00).
Πίνακες 1,2
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και στατιστικές σημαντικότητες ως προς τον έλεγχο διακύμανσης (Independent Samples Test),
σε όλους τους υποπαράγοντες από το ερωτηματολόγιο συναισθηματικής επίδοσης AEQ-M oι οποίοι ισχύουν «κατά τη διάρκεια
του μαθήματος- CD»
Πίνακας 1

Ν αγόρια =805, Ν κορίτσια =813
P,<0,005

Από τη συνολική επισκόπηση των δεδομένων των αποτελεσμάτων στον συνολικό παράγοντα
«Ευχαρίστηση» για τις συναισθηματικές εμπειρίες που βιώνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των
Μαθηματικών, φάνηκε ό,τι οι μαθητές με βαθμολογία 10 σε αντίθεση με τους υπόλοιπους μαθητές
που έλαβαν βαθμολογία 9 και 8 φαίνεται να προτιμούν τα Μαθηματικά. Αντίθετα οι υπόλοιποι
μαθητές είτε δεν απολαμβάνουν τη διδασκαλία τους είτε δεν μπορούν να δηλώσουν ξεκάθαρα
θετικό ή αρνητικό βαθμό ικανοποίησης στα Μαθηματικά. Η αντίστοιχη ανάλυση διακύμανσης
(OneWay-ANOVA) σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή «Γενικός Βαθμός της προηγούμενης
τάξης» επιβεβαιώνει τις αναμενόμενες διαφοροποιήσεις μεταξύ των μαθητών του δείγματος σε
σχέση με τη βαθμολογία της προηγούμενης χρονιάς. Βλέπουμε ότι υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των μέσων όρων και της διακύμανσης τους σε σχέση με τη
βαθμολογία, αλλά και το συνολικό μέσο όρο του υποπαράγοντα «Ευχαρίστηση» για τις εμπειρίες
που βιώνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των Μαθηματικών (Βαθμός 8=2,50–Βαθμός 9=3,12–
Βαθμός 10=3,20–Συνολικός Βαθμός=3,16–F=10,7 –df=2–Sig.=0,00)
Αντίστοιχα από τη συνολική επισκόπηση των δεδομένων των αποτελεσμάτων στον
παράγοντα «Θυμός», φάνηκε ότι οι μαθητές με βαθμολογία 10 σε αντίθεση με τους μαθητές που
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έλαβαν βαθμολογία 9 και 8 φαίνεται να προτιμούν τα Μαθηματικά και δεν νιώθουν θυμό κατά τη
διάρκεια του μαθήματος. Αντίθετα οι υπόλοιποι μαθητές είτε δε νιώθουν θυμό κατά τη διάρκεια
του μαθήματος, είτε δεν μπορούν να δηλώσουν ξεκάθαρα θετικό ή αρνητικό βαθμό θυμού. Η
αντίστοιχη ανάλυση διακύμανσης (OneWay-ANOVA) σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή
«Γενικός Βαθμός της προηγούμενης τάξης» επιβεβαιώνει τις αναμενόμενες διαφοροποιήσεις
μεταξύ των μαθητών του δείγματος σε σχέση με τη βαθμολογία της προηγούμενης χρονιάς.
Βλέπουμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των μέσων όρων και της
διακύμανσης τους σε σχέση με τη βαθμολογία, αλλά και το συνολικό μέσο όρο του υποπαράγοντα
«Θυμός» για τις συναισθηματικές εμπειρίες που σχετίζονται με την τάξη και βιώνουν οι μαθητές
κατά τη διάρκεια των Μαθηματικών (Βαθμός 8=1,93–Βαθμός 9=1,61–Βαθμός 10=1,47–Συνολικός
Βαθμός=1,53–F=13,98–df=2– Sig.=0,00).
Στον παράγοντα «Άγχος», για τις συναισθηματικές εμπειρίες που βιώνουν οι μαθητές κατά τη
διάρκεια των Μαθηματικών, φάνηκε ότι οι μαθητές με βαθμολογία 10 σε αντίθεση με τους
υπόλοιπους μαθητές φαίνεται να βιώνουν λιγότερο άγχος γενικά στα Μαθηματικά και κατά τη
διάρκεια του μαθήματος στην τάξη. Αντίθετα οι υπόλοιποι μαθητές είτε δε νιώθουν άγχος κατά τη
διάρκεια του μαθήματος, είτε δεν μπορούν να δηλώσουν ξεκάθαρα θετικό ή αρνητικό βαθμό
άγχους στα Μαθηματικά. Η αντίστοιχη ανάλυση διακύμανσης (OneWay-ANOVA) σε σχέση με
την ανεξάρτητη μεταβλητή «Γενικός Βαθμός της προηγούμενης τάξης» επιβεβαιώνει τις
αναμενόμενες διαφοροποιήσεις μεταξύ των μαθητών του δείγματος σε σχέση με τη βαθμολογία της
προηγούμενης χρονιάς. Βλέπουμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ
των μέσων όρων και της διακύμανσης τους σε σχέση με τη βαθμολογία, αλλά και το συνολικό μέσο
όρο του υποπαράγοντα «Άγχος» για τις συναισθηματικές εμπειρίες που σχετίζονται με την τάξη και
βιώνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των Μαθηματικών (Βαθμός 8=2,41–Βαθμός 9=3,16–Βαθμός
10=2,40–Συνολικός Βαθμός=2,63–F=69,18–df=2 –Sig.=0,00).
Στον παράγοντα «Ντροπή» για τις συναισθηματικές εμπειρίες που βιώνουν οι μαθητές κατά τη
διάρκεια των Μαθηματικών, φάνηκε ότι οι μαθητές με βαθμολογία 10 σε αντίθεση με τους μαθητές
που έλαβαν βαθμολογία 9 και 8 φαίνεται να προτιμούν τα Μαθηματικά και δε νιώθουν ντροπή κατά
τη διάρκεια του μαθήματος στην τάξη. Αντίθετα οι υπόλοιποι μαθητές είτε δε νιώθουν ντροπή κατά
τη διάρκεια του μαθήματος, είτε δεν μπορούν να δηλώσουν ξεκάθαρα θετικό ή αρνητικό βαθμό
ντροπής στα Μαθηματικά. Η αντίστοιχη ανάλυση διακύμανσης (OneWay-ANOVA) σε σχέση με την
ανεξάρτητη μεταβλητή «Γενικός Βαθμός της προηγούμενης τάξης» επιβεβαιώνει τις αναμενόμενες
διαφοροποιήσεις μεταξύ των μαθητών του δείγματος σε σχέση με τη βαθμολογία της προηγούμενης
χρονιάς. Βλέπουμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των μέσων όρων
και της διακύμανσης τους σε σχέση με τη βαθμολογία, αλλά και το συνολικό μέσο όρο του
υποπαράγοντα «Ντροπή» για τις συναισθηματικές εμπειρίες που σχετίζονται με την τάξη και βιώνουν
οι μαθητές κατά τη διάρκεια των Μαθηματικών (Βαθμός8=2,04–Βαθμός9=1,17–Βαθμός10=1,58–
Συνολικός Βαθμός=1,73–F=53,40–df=2 Sig.=0, 00).
Στον παράγοντα «Ανία» για τις συναισθηματικές εμπειρίες που βιώνουν οι μαθητές κατά τη
διάρκεια των Μαθηματικών, φάνηκε ότι οι μαθητές με βαθμολογία 10 σε αντίθεση με τους
υπόλοιπους μαθητές φαίνεται να μη νιώθουν ανία κατά τη διάρκεια των Μαθηματικών. Αντίθετα οι
υπόλοιποι μαθητές είτε δε νιώθουν ανία κατά τη διάρκεια του μαθήματος, είτε δεν μπορούν να
δηλώσουν ξεκάθαρα θετικό ή αρνητικό βαθμό ανίας στα Μαθηματικά. Η αντίστοιχη ανάλυση
διακύμανσης (OneWay-ANOVA) σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή «Γενικός Βαθμός της
προηγούμενης τάξης» δεν επιβεβαιώνει τις αναμενόμενες διαφοροποιήσεις μεταξύ των μαθητών
του δείγματος σε σχέση με τη βαθμολογία της προηγούμενης χρονιάς. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των μέσων όρων και της διακύμανσης τους σε
σχέση με τη βαθμολογία, αλλά και το συνολικό μέσο όρο του υποπαράγοντα «Ανία» για τις
συναισθηματικές εμπειρίες που σχετίζονται με την τάξη και βιώνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια
των Μαθηματικών (Βαθμός 8=2,04–Βαθμός 9=1,64–Βαθμός 10=1,67–Συνολικός Βαθμός=1,67–
F=4,05–df=2–Sig.=0,018).
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Πίνακας 2

Ν βαθμός 8 =46, Ν βαθμός 9 =491, Ν βαθμός 10 =1081, Ν σύνολο = 1618

P,<0,005

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η
συσχέτιση σε όλους τους υποπαράγοντες συναισθηματικής επίδοσης AEQ-M, οι οποίοι ισχύουν
«κατά τη διάρκεια του μαθήματος-CD». Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των υποπαραγόντων της συναισθηματικής επίδοσης
AEQ-M, οι οποίοι ισχύουν «κατά τη διάρκεια του μαθήματος-CD».
Αφού υπολογίσαμε το βαθμό και την κατεύθυνση αλληλεξάρτησης των μεταβλητών μας
προκειμένου να μπορέσουμε να προβλέψουμε την απάντηση στο ερώτημα, αν δηλαδή υπάρχει
συσχέτιση σε όλους τους υποπαράγοντες συναισθηματικής επίδοσης AEQ-M, οι οποίοι ισχύουν
«κατά τη διάρκεια του μαθήματος-CD», χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση Γραμμικότητας (Linearity).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο υποπαράγοντας Enjoyment (Ευχαρίστηση) παρουσιάζει τον
μεγαλύτερο Μέσο Όρο (3,161,Sd =1,03, rit =-,267, Sig= ,000) για τις συναισθηματικές εμπειρίες
κατά τη διάρκεια των Μαθηματικών. Έτσι ο υποπαράγοντας «Ευχαρίστηση» ως εμπειρία που
σχετίζεται με την τάξη, φαίνεται να προσφέρει στους μαθητές βιώματα ευχαρίστησης ή οι ίδιοι
είναι ουδέτεροι συναισθηματικά στην τάξη κατά τη διάρκεια των Μαθηματικών.
Ακολουθεί ιεραρχικά ο υποπαράγοντας «Άγχος-Συναισθηματικές εμπειρίες που σχετίζονται
με την τάξη (class). Εμπειρίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος CD», ο οποίος παρουσιάζει
μικρότερο Μέσο Όρο 2,636 (Sd=1,23, rit=,402, Sig= ,000) από τον υποπαράγοντα «Ευχαρίστηση»
για τις συναισθηματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια των Μαθηματικών, αλλά παρουσιάζει
ταυτόχρονα μεγαλύτερο Μέσο Όρο από τους υποπαράγοντες «Ντροπή, Ανία και Θυμός» για τις
συναισθηματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια των Μαθηματικών.
Ακολουθεί ο υποπαράγοντας «Ντροπή», ο οποίος παρουσιάζει μικρότερο Μέσο Όρο 1,733
(Sd=,855, rit=,579, Sig=,000) από τους υποπαράγοντες «Ευχαρίστηση και Άγχος» για τις
συναισθηματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια των Μαθηματικών, αλλά παρουσιάζει ταυτόχρονα
μεγαλύτερο Μέσο Όρο από τους υποπαράγοντες «Ανία και Θυμός» για τις συναισθηματικές
εμπειρίες κατά τη διάρκεια των Μαθηματικών.
Τέταρτος στη σειρά ακολουθεί ο υποπαράγοντας Ανία, ο οποίος παρουσιάζει μικρότερο
Μέσο Όρο 1,675 (Sd=,922, rit=,433, Sig=,000) από τους υποπαράγοντες «Ευχαρίστηση, Άγχος και
Ντροπή» για τις συναισθηματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια των Μαθηματικών, αλλά
παρουσιάζει ταυτόχρονα μεγαλύτερο Μέσο Όρο από τον τελευταίο ιεραρχικά υποπαράγοντα
«Θυμός» για τις συναισθηματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια των Μαθηματικών.
Τελευταίος ιεραρχικά ακολουθεί ο υποπαράγοντας Θυμός, ο οποίος παρουσιάζει μικρότερο
Μέσο Όρο 1,533 (Sd=,719, rit=,523, Sig=,000) από τους υποπαράγοντες «Ευχαρίστηση, Άγχος
Ντροπή και Ανία» για τις συναισθηματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος των
Μαθηματικών.
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Πίνακας 3
Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και στατιστικές σημαντικότητες ως προς τον έλεγχο Γραμμικότητας (Linearity) σε όλους τους
υποπαράγοντες-Ερωτηματολόγιο συναισθηματικής επίδοσης AEQ-M, «κατά τη διάρκεια του μαθήματος- CD»

3. Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι το εργαλείο AEQ-M αξιολογεί επαρκώς επτά
διαφορετικά συναισθήματα επίτευξης που σχετίζονται με την παρακολούθηση των Μαθηματικών,
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος στην τάξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας
δείχνουν ότι η προσπάθειά μας να εφαρμόσουμε ψυχομετρικές κλίμακες για τη μέτρηση των
συναισθημάτων επίδοσης σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ήταν επιτυχής. Τα
περιγραφικά στατιστικά στοιχεία και η ανάλυσή τους, οι αναλύσεις των παραγόντων και οι σχέσεις
με ανεξάρτητες μεταβλητές επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία και την εσωτερική εγκυρότητα του
εργαλείου. Παράλληλα τα ευρήματα μας δείχνουν ότι οι μαθητές σε αυτήν την ηλικία (10-12 ετών)
μπορούν να διαφοροποιήσουν μεταξύ τους τα διακριτά συναισθήματα και να αντιδρούν
διαφορετικά σε όλα τα περιβάλλοντα μάθησης.
Παράλληλα τα ευρήματά μας είναι σύμφωνα με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας που
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μια πολυδιάστατη δομή είναι πιο ικανοποιητική και
αντιπροσωπεύει καλύτερα τα συναισθήματα επίτευξης από έναν μόνο παράγοντα (Pekrun et al,
2011) ή από μια απλοϊκή δομή θετικών έναντι αρνητικών συναισθημάτων (Govaerts & Grégoire,
2008, Lichtenfeld et al., 2012). Επιπλέον, η στατιστική ανάλυση έδειξε πως τα κοντινά
συναισθήματα, όπως για παράδειγμα το άγχος και η απελπισία στα Μαθηματικά εμφανίζουν
παρόμοιες και υψηλότερες συσχετίσεις όπως αυτές που παρουσιάζονται στην αρχική έρευνα
(Pekrun, Goetz et al., 2004).
Τέλος επιχειρήσαμε μια ιεραρχική οργάνωση των συναισθημάτων όπως αυτά εμφανίζονται
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών στην τάξη. Από τα
αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνεται πως η ευχαρίστηση και το άγχος καταλαμβάνουν τις δύο
πρώτες θέσεις στα συναισθήματα επίδοσης, ενώ ακολουθούν η ντροπή, η ανία και ο θυμός.
Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε να δοθεί ερωτηματολόγιο και αποφεύχθηκε η συνέντευξη,
ένα εργαλείο που θα ήταν πολύ χρήσιμο στην περαιτέρω διασταύρωση των αποτελεσμάτων της
έρευνας. Αν και έγινε μια πρώτη απόπειρα να γίνει μια ημι-δομημένη συνέντευξη μετά την
ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, δεν κατέστη δυνατό, λόγω τις μικρής ηλικίας των μαθητών.
Παρόλα αυτά, τα ευρήματά μας μάς επέτρεψαν όχι μόνο να καταλάβουμε ότι οι μαθητές
μπορούν να διακρίνουν τα συναισθήματα σε κάθε κατάσταση, αλλά επίσης μας δίνεται η
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δυνατότητα να κατανοήσουμε ποια είναι αυτά τα συναισθήματα και πως τα βιώνουν οι μαθητές σε
κάθε κατάσταση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το AEQ-M, να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για
τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές ώστε να κατανοήσουν την ποικιλία των συναισθημάτων
που βιώνουν οι μαθητές στα Μαθηματικά, τόσο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όσο και σε
διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα, όπως είναι η μελέτη στο σπίτι ή στα διαγωνίσματα.
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Περίληψη
Η εκτέλεση νοερών πράξεων αποτελεί μια σύνθετη δραστηριότητα που στηρίζεται στις
δεξιότητες, στις στρατηγικές και στην ικανότητα ευελιξίας και προσαρμοστικότητας του ατόμου,
ενώ συνδέεται με τη ανάπτυξη της αίσθησης των αριθμών και την κατανόηση των ιδιοτήτων του
αριθμητικού συστήματος.
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των αποτελεσματικών στρατηγικών που
χρησιμοποιούν μαθητές ηλικίας 8-12 ετών για τον αποτελεσματικό υπολογισμό νοερών
προσθέσεων και αφαιρέσεων διψήφιων αριθμών, όπως επίσης και η μελέτη της εξέλιξής τους
καθώς ωριμάζει ηλικιακά ο μαθητής.
Τα ευρήματα που προέκυψαν από τη μελέτη αυτή αναδεικνύουν μια μεγάλη ποικιλία
στρατηγικών για την αποτελεσματική εκτέλεση των πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης με
το νου, όπως επίσης στοιχεία για το αναπαραστασιακό τους περιεχόμενο και τον τρόπο οργάνωσης
των πληροφοριών στη μνήμη.
Λέξεις κλειδιά: Νοεροί υπολογισμοί, πρόσθεση, αφαίρεση, στρατηγικές, εκτελεστικές
αποφάσεις
1. Εισαγωγή
Η αποτελεσματική εκτέλεση νοερών πράξεων για τον συνειδητό αριθμητικό υπολογισμό
κάποιου αποτελέσματος αποτελεί μια περίπλοκη μεταγνωστική δραστηριότητα που επαφίεται στη
γνώση και στις βασικές δεξιότητες του ατόμου, στις στρατηγικές που χρησιμοποιεί (Maclellan,
2001) και στην ικανότητά του να αναφέρεται στο πώς λειτουργεί, πώς επεξεργάζεται και πώς
ανακτά δεδομένα από το γνωστικό του σύστημα. Ως δραστηριότητα εκτέλεσης, επιτυγχάνεται
χωρίς τη χρήση εργαλείων, ξεκινά με τον υπολογιστικό χειρισμό μικρών αριθμών, αποτέλεσμα της
διεργασίας του νου και είτε με την επίσημη εκπαίδευση είτε με την ηλικία, εξελίσσεται σε
υψηλότερα επίπεδα, διαφορετικά για κάθε άτομο. Τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη ευέλικτων
διανοητικών υπολογισμών θεωρήθηκε ως ένας σημαντικός στόχος για το δημοτικό σχολείο
(Lemonidis, 2016). Οι Reys et al. (1995) επισημαίνουν τη σημαντικότητα αυτή των νοερών
υπολογισμών, τη χρησιμότητά τους στην καθημερινή ζωή, καθώς και την συμβολή τους στην
προώθηση και παρακολούθηση υψηλότερου επιπέδου μαθηματικής σκέψης.
Οι στρατηγικές νοερών υπολογισμών έχουν χαρακτηριστεί από πολλούς ερευνητές ως
συγκεκριμένες νοητικές διεργασίες, ενέργειες ή συμπεριφορές που εφαρμόζονται συνειδητά με
σκοπό να αναπτυχθούν ατομικές δεξιότητες αποτελεσματικής επίλυσης υπολογισμών (Thompson,
1999; Callingham, 2005). Ανασκοπώντας τη βιβλιογραφία αναδεικνύεται ποικιλία στρατηγικών
που χρησιμοποιούν οι μαθητές όταν εκτελούν νοερούς υπολογισμούς για πρόσθεση και αφαίρεση
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που περιλαμβάνουν διψήφιους αριθμούς (Blote, Klein, & Beishuizen, 2000; Heirdsfield & Lamb,
2004b; Karantzis, 2011; Lemonidis, 2016; Macintyre & Forrester, 2003; Carpenter et al., 1998).
Η δηλωτική γνώση αποτελείται από ένα ειδικό σώμα αριθμητικών παραγόντων από τους
οποίους μπορεί να ανακληθεί η λύση βασικών αριθμητικών προβλημάτων, αμέσως και χωρίς
προσπάθεια (Wolters et al., 1990). Η άμεση ανάκληση (AUTO), αναφέρεται σε αυτή την
επαναφορά του αποτελέσματος μιας αριθμητικής εκτέλεσης από τη μακρόχρονη μνήμη, η οποία
δεν έχει μεγάλο γνωστικό φορτίο, με άμεση ανταπόκριση του ατόμου στο ερέθισμα της πράξης.
Η νοητική αναπαράσταση του τυπικού αλγόριθμου της πρόσθεσης ή της αφαίρεσης είναι μια
στρατηγική κατά την οποία το άτομο νοερά, εκφράζει τη διαδικαστική του γνώση, τοποθετεί τους
αριθμούς τον ένα κάτω από τον άλλο, όπως θα έκανε στο χαρτί και εκτελεί, από τα δεξιά προς τα
αριστερά, την πράξη.
Η στρατηγική του διαχωρισμού δεκάδων και μονάδων (1010) θεωρείται μία από τις πιο
συνηθισμένες στρατηγικές για την πρόσθεση και την αφαίρεση φυσικών αριθμών και αποκαλείται
έτσι διότι οι αριθμοί που αξιοποιούνται για τη νοερή πράξη διαχωρίζονται σε πολλαπλάσια του
δέκα και σε μονάδες (Heirdsfield & Lamb, 2004a). Εμφανίζεται με δύο μορφές, είτε ως τεχνική
διαχωρισμού από τα αριστερά στα δεξιά, είτε ως τεχνική διαχωρισμού από τα δεξιά στα αριστερά
(u-1010). Στην αφαίρεση η στρατηγική αυτή δεν φαίνεται να είναι βολική όταν στον αφαιρετέο ο
αριθμός των μονάδων είναι μεγαλύτερος από αυτόν του μειωτέου, δηλαδή όταν χρειάζεται να
δανειστούμε. Κατά τους Varol και Farran (2007) σε αυτή την στρατηγική εντάσσεται και η μεικτή
τεχνική διαχωρισμού-συσσώρευσης (10s) όπου, για την πρόσθεση, οι μονάδες του πρώτου
προσθετέου προστίθενται στο άθροισμα των δεκάδων, και στη συνέχεια ακολουθούν οι μονάδες
του δεύτερου προσθετέου, ενώ για αφαίρεση με ψηφίο μεταφοράς (κρατούμενο) οι αριθμοί
αναλύονται στις δεκάδες τους, και στη συνέχεια, από τη διαφορά μεταξύ των δεκάδων,
αφαιρούνται οι μονάδες του αφαιρετέου και στη συνέχεια προστίθενται οι μονάδες του μειωτέου.
Τέλος, στην αφαίρεση με ένα ψηφίο μεταφοράς, πρώτα αντιμετωπίζονται οι δεκάδες, ενώ στη
συνέχεια οι μονάδες του μειωτέου προστίθενται στη διαφορά αυτή και από το αποτέλεσμα αυτό
αφαιρούνται οι μονάδες του αφαιρετέου.
Η στρατηγική της συσσώρευσης (N10) ή εναλλακτικά μέθοδος του άλματος, βασίζεται στη
λογική ότι ο πρώτος όρος μένει σταθερός, ενώ ο δεύτερος διασπάται σε μονάδες και δεκάδες για
προστεθεί ή να αφαιρεθεί διαδοχικά από τον πρώτο. Εμφανίζεται με δύο μορφές, είτε ως τεχνική
συσσώρευσης δεκάδων-μονάδων, είτε ως τεχνική συσσώρευσης μονάδων-δεκάδων (u-N10).
Σύμφωνα με τον Karantzis (2011) η εμφάνιση αυτής της στρατηγικής πραγματοποιείται και όταν ο
δεύτερος όρος της πράξης διασπάται για άλματα με δεκάδες. Κατά τον Λεμονίδη (2013), στη
στρατηγική αυτή δίνεται το όνομα άλμα επειδή μπορεί να αναπαρασταθεί εύκολα, εμπειρικά ή
νοητικά, σε μια αριθμογραμμή, όπου αρχίζεις από έναν αριθμό και κινείσαι προς την απάντηση με
άλμα επάνω στη γραμμή προσθέτοντας ή αφαιρώντας κατάλληλα μέρη του δεύτερου αριθμού.
Οι ολιστικές στρατηγικές εμφανίζονται σε παιδιά που διαθέτουν ευελιξία μιας και
απαιτούνται σύνθετοι νοητικοί χειρισμοί (Lemonidis, 2016). Με βάση τις τεχνικές που βασίζονται
στην ολιστική διαχείριση των αριθμών οι μαθητές κάνουν προσθαφαιρέσεις στους όρους της
πράξης, προκειμένου να προκύψουν αριθμοί οι οποίοι να μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν
ευκολότερα (Van de Walle, 2005). Εφαρμόζονται συνήθως σε αριθμούς που είναι κοντά στο δέκα.
Μία τεχνική όπου εφαρμόζονται, είναι αυτή της αντιστάθμισης (N10C) όπου ο ένας από τους δύο
αριθμούς στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω με σκοπό να φτάσει στην πλησιέστερη
δεκάδα. Μπορεί να θεωρηθεί και ως μια στρατηγική συσσώρευσης (N10) που κινείται στην
πλησιέστερη δεκάδα. Άλλη μία τεχνική εφαρμογής ολιστικής στρατηγικής, είναι αυτή της
εξισορρόπησης (A10 ή C10). Η τεχνική αυτή μοιάζει με την προηγούμενη, αλλά διαφέρεις όμως
στο σημείο όπου ότι προσθαφαιρούμε στον πρώτο όρο της πράξης, το προσθαφαιρούμε και στον
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δεύτερο όρο ώστε οι δύο παρεμβάσεις να αλληλοεξουδετερώνονται και να έχουμε τελικό
αποτέλεσμα μηδέν ή ισορροπία.
Η λογική της στρατηγικής της αρίθμησης διαπραγματεύεται τη μέτρηση βήμα-βήμα με βάση
την ακολουθία των αριθμών (Geary et al. 2004), ξεκινώντας από τον πρώτο όρο και ανεβαίνοντας ή
κατεβαίνοντας τόσα βήματα, για την πρόσθεση και την αφαίρεση αντίστοιχα, όσα δείχνει ο
δεύτερος όρος της πράξης, είτε με το μυαλό (CON), είτε με τη χρήση των δαχτύλων (COF), είτε με
είτε μια ρυθμική κίνηση της κεφαλής (COH, Lucangeli et al., 2003). Συναντάται μέσω δύο
τεχνικών, αυτής της αρίθμησης με μονάδες και αυτής της αρίθμησης με δεκάδες.
Η στρατηγική της αφαίρεσης με πρόσθεση, χρησιμοποιείται μόνο στις αφαιρέσεις και
παρουσιάζεται μέσα από δύο τεχνικές, ανάλογα με την απόσταση που χωρίζει το μειωτέο από τον
αφαιρετέο. Σε αυτή, το άτομο αυξάνει τις μονάδες του αφαιρετέου μέχρι να φτάσει τον μειωτέο και
η σωστή απάντηση είναι ο αριθμός που αντιπροσωπεύει την αύξηση. Όταν η απόσταση ανάμεσα
στους δύο αριθμούς είναι μικρή, ο μαθητής προσθέτει τις μονάδες μία-μία, ή όλες τις μονάδες μαζί
στον αφαιρετέο μέχρι να φτάσει το μειωτέο. Όταν η απόσταση ανάμεσα στους δύο αριθμούς είναι
μεγάλη, τότε η τελική απάντηση προκύπτει μέσα από στάδια βημάτων όπου πρώτα βρίσκονται οι
δεκάδες και κατόπιν οι μονάδες..
Τέλος, η έμμεση αφαίρεση (IS), μια στρατηγική που συναντάμε μόνο στις αφαιρέσεις,
εκτελείται όταν ξεκινάμε από τον αφαιρετέο και σταδιακά βγάζουμε μέχρι να φτάσουμε στον
μειωτέο με τη σωστή απάντηση να είναι ο αριθμός που αντιπροσωπεύει τη μείωση. Σύμφωνα με
τον Lemonidis (2016) η στρατηγική αυτή φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική όταν υπάρχει
μικρή διαφορά ανάμεσα στους όρους της αφαίρεσης, όπως επίσης και ότι πρόκειται για μια
στρατηγική η οποία χρησιμοποιείται αρκετά σπάνια.
Σύμφωνα με τον Karantzis (2011) η στρατηγική της αρίθμησης (CON, COF, COH), όπως
επίσης και ο νοερός υπολογισμός μέσω της αναπαράστασης του τυπικού αλγόριθμου (MA),
χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές χαμηλού επιπέδου αφού δεν είναι αποτελεσματικές και δεν
προωθούν τη μαθηματική σκέψη στα παιδιά (Heirdsfield & Cooper, 2004b). Από την άλλη, οι
στρατηγικές υψηλού επιπέδου που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των αριθμών είναι η
στρατηγική του διαχωρισμού (1010), της συσσώρευσης (N10), οι ολιστικές στρατηγικές, η
στρατηγική της αφαίρεσης με πρόσθεση και η έμμεση αφαίρεση (IS). Θεωρούνται πιο
αποτελεσματικές και έχουν την τάση να αλλάζουν ανάλογα με τους αριθμούς που εμπλέκονται, για
να διευκολύνουν τον υπολογισμό (Van de Walle, 2007). Συμβάλλουν δηλαδή στην ικανότητα του
ατόμου να προσαρμόζεται στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για τον υπολογισμό ενός
ορθού αποτελέσματος (Verschaffel et al., 2009).
2. H έρευνα
2.1. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν
μαθητές ηλικίας 8 έως 12 ετών για τον αποτελεσματικό υπολογισμό νοερών προσθέσεων και
αφαιρέσεων διψήφιων αριθμών.
Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό να ερευνηθεί, διότι, αφενός αποκαλύπτονται πτυχές των
εκτελεστικών αποφάσεων που χρησιμοποιεί το παιδί για την αποτελεσματική εκτέλεση των
πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης με το νου. Αφετέρου δε, η μελέτη της δραστηριότητας
αυτής δίνει στοιχεία σχετικά με το αναπαραστασιακό περιεχόμενο των στρατηγικών, του τρόπου
οργάνωσης των πληροφοριών στη μνήμη και τέλος της εξέλιξής τους με την ηλικιακή ωρίμανση
του μαθητή.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν προς διερεύνηση για το σκοπό της μελέτης
είναι τα εξής:
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α. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν συχνότερα οι μαθητές ηλικίας 8-12 ετών για τον
αποτελεσματικό υπολογισμό νοερών προσθέσεων και αφαιρέσεων διψήφιων αριθμών;
β. Πώς εξελίσσεται η χρήση των στρατηγικών υπολογισμού πρόσθεσης και αφαίρεσης
διψήφιων αριθμών με το νου, καθώς ωριμάζει ηλικιακά ο μαθητής;
2.2. Υποκείμενα της έρευνας
Στην παρούσα έρευνα συμπεριλήφθηκαν συνολικά 320 μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης, 150
(50%) αγόρια και 150 (50%) κορίτσια, ολιγοθέσιων και πολυθέσιων δημοτικών σχολείων της
Στερεάς Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής των Χανίων, σταθμισμένοι ως προς το φύλο και την
ηλικία. Εξ αυτών, τρίτης τάξης ήταν οι 80 μαθητές, τετάρτης τάξης οι 80, πέμπτης τάξης οι 80 και
τέλος έκτης τάξης οι 80 μαθητές. Η επιλογή των υποκειμένων προήρθε από τυχαία επιλογή
συμμετεχόντων μέσα από ένα ευρύτερο δείγμα μαθητών ηλικίας 8-12 ετών που συμμετείχαν σε
δοκιμασίες νοερών πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης και είχαν απαντήσει σωστά και
αιτιολογημένα σε ένα σύνολο δοκιμασιών.
2.3. Ερευνητικός σχεδιασμός
Για τη διερεύνηση των ερωτημάτων οι συμμετέχοντες της μελέτης έλαβαν μέρος σε μια σειρά
δοκιμασιών υπολογισμού νοερών υπολογισμών πρόσθεσης και αφαίρεσης με αποτέλεσμα από 20100. Οι δοκιμασίες αποτελούνταν από οκτώ πράξεις, εκ των οποίων οι μισές ήταν προσθέσεις
(26+23, 42+27, 69+34, 24+58) και οι υπόλοιπες μισές αφαιρέσεις (57-25, 79-43, 84-28, 91-69).
Από τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις, αντίστοιχα, οι δύο ήταν χωρίς τη χρήση κρατουμένου, ενώ
οι άλλες δύο με κρατούμενο. Κάθε μαθητής, ατομικά, καλούνταν να υπολογίσει με το μυαλό το
αποτέλεσμα της ακολουθίας των πράξεων. Ακολούθως καλούνταν να καταγράψει, με την εκτέλεση
κάθε νοερού υπολογισμού, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκε για να τον υπολογίσει (think-aloud
method).
Τα δεδομένα που προέκυψαν αναλύθηκαν ποιοτικά σύμφωνα με το μοντέλο επεξεργασίας
των Miles και Huberman (1994). Για τις δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα αναφορές που
προέκυψαν, έγινε αναγωγή δεδομένων παράλληλα από τους δύο ερευνητές (βαθμός συμφωνίας
κωδικοποίησης σύμφωνα με το δείκτη συνάφειας Cohen’s kappa=0,99), σε πρώτο και δεύτερο
επίπεδο με δημιουργία κωδικών και ομαδοποίηση σε θεματικούς άξονες οι οποίοι είχαν καθοριστεί
a priori και αφορούσαν στρατηγικές και τεχνικές α) νοερών προσθέσεων και β) νοερών
αφαιρέσεων. Τα αριθμητικά δεδομένα που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση μεταφέρθηκαν σε
πίνακες γραμμικής παράταξης στο στατιστικό πακέτο SPSS 20 και αναλύθηκαν ποσοτικά. Για την
απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων αξιοποιήθηκε ο έλεγχος ομοιογένειας χ2. Ως επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας (p) ορίστηκε το 5% ενώ θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικά τα
ευρήματα με τιμή p<.05. Το μέγεθος των επιδράσεων (size effects) υπολογίστηκε μέσω του δείκτη
Cramer’s V.
3. Αποτελέσματα
Αναφορικά με τη χρήση των στρατηγικών που αξιοποιήθηκαν για την εξεύρεση σωστού
αποτελέσματος στις δοκιμασίες νοερών υπολογισμών πρόσθεσης παρατηρήθηκε ποικιλία
στρατηγικών με συχνότερη αναφορά αυτή της νοητικής αναπαράστασης του γραπτού αλγόριθμου
(413 αναφορές). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας από τους συμμετέχοντες για την πράξη
24+58, «τέσσερα και οχτώ κάνει δώδεκα, δύο και ένα το κρατούμενο, πέντε και ένα έξι και δύο…
οχτώ, άρα ογδόντα δύο». Ακολούθως, από τις στρατηγικές υψηλού επιπέδου, η ευρύτερα
χρησιμοποιούμενη είναι αυτή του διαχωρισμού (403 αναφορές). Κύριες τεχνικές εφαρμογής της
στρατηγικής του διαχωρισμού (1010), όσον αναφορά το αναπαραστατικό της περιεχόμενο, είναι
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αυτή του διαχωρισμού από δεξιά προς τα αριστερά (26+23: έξι και τρία… εννέα, είκοσι και
είκοσι… σαράντα, άρα σαράντα εννιά, μαθητής 47), του διαχωρισμού από αριστερά προς τα δεξιά
(42+27: σαράντα και είκοσι… εξήντα, εφτά και δύο… εννιά, οπότε εξήντα εννιά, μαθητής 81), αλλά
και του συνδυασμού της με τη στρατηγική της συσσώρευσης (24+58: πενήντα και είκοσι…
εβδομήντα, εβδομήντα και οχτώ… εβδομήντα οχτώ και τέσσερα, ογδόντα δύο, μαθητής 268). Η
στρατηγική της συσσώρευσης (234 αναφορές) φαίνεται να ακολουθεί σε συχνότητα τη στρατηγική
του διαχωρισμού, με τεχνικές εφαρμογής της τη συσσώρευση μονάδων-δεκάδων (69+34: εξήντα
εννιά και τέσσερα… εβδομήντα τρία, εβδομήντα τρία και τριάντα… εκατόν τρία, μαθητής 174) και τη
συσσώρευση δεκάδων-μονάδων (69+34: εξήντα εννιά και τριάντα… ενενήντα εννιά, ενενήντα εννιά
και τέσσερα… εκατόν τρία, μαθητής 251). Οι στρατηγικές αρίθμησης εμφανίζονται 179 φορές, είτε
μέσα από την τεχνική με χρήση μονάδων (λ.χ. 26+23: είκοσι έξι και ένα κάνει είκοσι εφτά… κι ένα,
είκοσι οκτώ… κι ένα είκοσι εννιά…, μαθητής 184), είτε μέσα από αυτή της χρήσης δεκάδων (λ.χ.
26+23: είκοσι έξι και δέκα… τριάντα έξι… και δέκα, σαράντα έξι… και τρία, σαράντα εννιά,
μαθητής 9). Τέλος, ολιστικές στρατηγικές παρατηρούνται σε λίγες περιπτώσεις (51 αναφορές) και
κυρίως καθώς μεγαλώνουν οι τάξεις των μαθητών. Η εμφάνισή τους γίνεται μέσα από
αντισταθμιστικές τεχνικές (69+34: το εξήντα εννιά το κάνω εβδομήντα… εβδομήντα και τριάντα
τέσσερα, εκατόν τέσσερα, βγάζω ένα… εκατόν τρία, μαθητής 298), τεχνικές εξισορρόπησης (26+ 23:
το είκοσι έξι το κάνω είκοσι πέντε και το είκοσι τρία το κάνω είκοσι πέντε… πενήντα, πενήντα βγάζω
ένα, σαράντα εννιά, μαθητής 265) και τεχνικές που αξιοποιούν το πέρασμα από την πλησιέστερη
δεκάδα (Α10 ή C10, λ.χ. 24+58: πενήντα οχτώ και δύο… εξήντα, εξήντα και είκοσι δύο, ογδόντα
δύο, μαθητής 277).
Αναφορικά με την υιοθέτηση της κάθε στρατηγικής, φανερώνεται, βάσει του έλεγχου
ομοιογένειας στις συχνότητες που καταγράφηκαν ανά τάξη, ότι η στρατηγική της αρίθμησης
εγκαταλείπεται καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν (χ2(3)=10.74, p<.05, Cramer’s V=.24). Επίσης η
συχνότητα των αναφορών σε ολιστικές στρατηγικές φαίνεται να αυξάνεται στις μεγαλύτερες τάξεις
(χ2(3)=19.35, p<.001, Cramer’s V=.33). Αντίθετα, οι συχνότητες εμφάνισης της στρατηγικής της
νοητικής αναπαράστασης του γραπτού αλγόριθμου, η στρατηγική του διαχωρισμού και η
στρατηγική της συσσώρευση, δεν διαφοροποιούνται στατιστικά (p>.05).
Στις προσθέσεις χωρίς κρατούμενο, αναφέρθηκαν συνολικά 215 στρατηγικές χαμηλού
επιπέδου, εκ των οποίων 64 στην τρίτη τάξη, 54 στην τετάρτη, 50 στην πέμπτη και 47 στην έκτη
τάξη. Αντίστοιχα, κατηγοριοποιήθηκαν 425 στρατηγικές υψηλού επιπέδου με συχνότητα αναφοράς
96 για την τρίτη τάξη, 106 για την τετάρτη, 110 για την πέμπτη και 113 για την έκτη τάξη,
αντίστοιχα. Στις νοερές προσθέσεις με κρατούμενο, αναφέρθηκαν συνολικά 377 στρατηγικές
χαμηλού επιπέδου, εκ των οποίων 102 στην τρίτη τάξη, 95 στην τετάρτη, 91 στην πέμπτη και 89
στην έκτη τάξη. Επίσης, εντοπίστηκαν 263 στρατηγικές υψηλού επιπέδου με συχνότητα αναφοράς
58 για την τρίτη τάξη, 65 για την τετάρτη, 69 για την πέμπτη και 71 για την έκτη τάξη, αντίστοιχα.
Αν και φανερώνεται να μειώνεται η συχνότητα των στρατηγικών χαμηλού επιπέδου τόσο στην
πρόσθεση με κρατούμενο, όσο και στην πρόσθεση χωρίς κρατούμενο, αντίστοιχα με την τάξη
φοίτησης του μαθητή, δεν διαπιστώθηκε ανομοιογένεια στην κατανομή των τιμών τους (p>.05). Το
ίδιο παρατηρείται και στις στρατηγικές υψηλού επιπέδου στρατηγικές νοερών υπολογισμών
πρόσθεσης με το νου (p>.05).
Σχετικά με τη χρήση των στρατηγικών που αξιοποιήθηκαν για την εξεύρεση σωστού
αποτελέσματος στις δοκιμασίες νοερών υπολογισμών αφαίρεσης φαίνεται ότι τις περισσότερες
φορές χρησιμοποιείται η νοητική αναπαράσταση του γραπτού αλγορίθμου (644 αναφορές),
ανεξάρτητα της τάξης φοίτησης του μαθητή (λ.χ. 84-28: τέσσερα βγάζω οχτώ, δεν γίνεται άρα
δεκατέσσερα βγάζω οχτώ, έξι… οχτώ βγάζω τρία, πέντε… άρα πενήντα έξι, μαθητής 51). Επίσης, η
στρατηγική συσσώρευσης, χρησιμοποιείται αρκετά συχνά (309 αναφορές), με κύρια εφαρμογή της
μέσω της τεχνικής συσσώρευσης δεκάδων-μονάδων (λ.χ. 91-69: ενενήντα ένα βγάζω εξήντα…
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τριάντα ένα, τριάντα ένα βγάζω εννιά… είκοσι δύο, μαθητής 138) και σπανιότερα με την τεχνική
συσσώρευσης μονάδων-δεκάδων, ειδικά για τις περιπτώσεις που χρειάζεται δανεισμός (λ.χ. 57-25:
πενήντα εφτά βγάζω πέντε… πενήντα δύο, βγάζω είκοσι… τριάντα δύο, μαθητής 40). Η στρατηγική
διαχωρισμού (162 αναφορές) χρησιμοποιείται μέσω των τεχνικών διαχωρισμού από δεξιά προς τα
αριστερά (λ.χ. 79-43: εννιά βγάζω τρία… έξι, εβδομήντα βγάζω σαράντα… τριάντα… άρα τριάντα
έξι, μαθητής 6) και του διαχωρισμού από αριστερά προς τα δεξιά (λ.χ. 57-25: πενήντα βγάζω
είκοσι… τριάντα, εφτά βγάζω πέντε… δύο, άρα τριάντα δύο, μαθητής 18), κυρίως για τις
περιπτώσεις που στον αφαιρετέο ο αριθμός των μονάδων είναι μικρότερος από αυτών του
μειωτέου, δηλαδή δεν χρειάζεται να δανειστούμε. Η στρατηγική της αρίθμησης (53 αναφορές),
ακολουθεί τη στρατηγική του διαχωρισμού, με μικρή συχνότητα, είτε αφαιρώντας μονάδα-μονάδα
(λ.χ. 57-25: πενήντα εφτά βγάζω ένα… πενήντα έξι, πενήντα πέντε, πενήντα τέσσερα… τριάντα δύο,
μαθητής 52), είτε αφαιρώντας δέκα-δέκα (λ.χ. 79-43: εβδομήντα εννιά, εξήντα εννιά, πενήντα εννιά,
τριάντα εννιά… βγάζω τρία... τριάντα έξι, μαθητής 74), είτε βγάζοντας δεκάδα-δεκάδα και
ακολούθως μονάδα-μονάδα (λ.χ. 79-43: εβδομήντα εννιά, εξήντα εννιά, πενήντα εννιά, τριάντα
εννιά… τριάντα οχτώ, τριάντα εφτά, τριάντα έξι, μαθητής 185). Τέλος, κυρίως στις μεγαλύτερες
τάξεις του δημοτικού σχολείου, σπάνια παρουσιάζονται οι στρατηγικές της έμμεσης αφαίρεσης (44
αναφορές, λ.χ. 57-25: πενήντα εφτά βγάζω τα δεκαεφτά… σαράντα, σαράντα βγάζω τα τρία…
τριάντα εφτά, τριάντα εφτά βγάζω πέντε… τριάντα δύο, μαθητής 312), της αφαίρεσης με πρόσθεση
(41 αναφορές, λ.χ. 91-69: εξήντα εννιά και ένα κάνει εβδομήντα, εβδομήντα και είκοσι… ενενήντα,
ενενήντα και ένα ενενήντα ένα, άρα η ένα και είκοσι και ένα κάνει είκοσι δύο, μαθητής 318) και
ολιστικές στρατηγικές (27 αναφορές, λ.χ. 57-25: εξήντα μείον είκοσι πέντε ίσον τριάντα πέντε,
τριάντα πέντε μείον τρία ίσον τριάντα δύο, μαθητής 297).
Αναφορικά με την υιοθέτηση της κάθε στρατηγικής, φανερώνεται, βάσει του έλεγχου
ομοιογένειας στις συχνότητες που καταγράφηκαν ανά τάξη, ότι η στρατηγική της έμμεσης
αφαίρεσης [χ2(3)=36.75, p<.001, Cramer’s V=.91], η στρατηγική της αφαίρεσης με πρόσθεση
[χ2(3)=16.47, p<.001, Cramer’s V=.63] και οι ολιστικές στρατηγικές [χ2(3)=33.0, p<.001, Cramer’s
V=1.0], παρόλο που παρουσιάζονται σπάνια, αυξάνονται σημαντικά καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν.
Αντίθετα, οι συχνότητες εμφάνισης της νοητικής αναπαράστασης του γραπτού αλγόριθμου, η
στρατηγική της αρίθμησης, η στρατηγική της συσσώρευσης και η στρατηγική του διαχωρισμού,
δεν διαφοροποιούνται στατιστικά (p>.05).
Στις αφαιρέσεις χωρίς δανεισμό, αναφέρθηκαν συνολικά 310 στρατηγικές χαμηλού επιπέδου,
εκ των οποίων 87 στην τρίτη τάξη, 79 στην τετάρτη, 73 στην πέμπτη και 71 στην έκτη τάξη.
Αντίστοιχα, κατηγοριοποιήθηκαν 330 στρατηγικές υψηλού επιπέδου με συχνότητα αναφοράς 73
για την τρίτη τάξη, 81 για την τετάρτη, 87 για την πέμπτη και 89 για την έκτη τάξη, αντίστοιχα.
Στις νοερές αφαιρέσεις με δανεισμό, αναφέρθηκαν συνολικά 387 στρατηγικές χαμηλού επιπέδου,
εκ των οποίων 117 στην τρίτη τάξη, 97 στην τετάρτη, 88 στην πέμπτη και 85 στην έκτη τάξη.
Επίσης, εντοπίστηκαν 254 στρατηγικές υψηλού επιπέδου με συχνότητα αναφοράς 43 για την τρίτη
τάξη, 63 για την τετάρτη, 72 για την πέμπτη και 75 για την έκτη τάξη, αντίστοιχα. Αν και
φανερώνεται να μειώνεται η συχνότητα των στρατηγικών χαμηλού επιπέδου τόσο στην αφαίρεση
με δανεισμό, όσο και στην αφαίρεση χωρίς δανεισμό, αντίστοιχα με την τάξη φοίτησης του
μαθητή, όπως επίσης και αύξηση στις στρατηγικές υψηλού επιπέδου για τις αφαιρέσεις χωρίς
δανεισμό δεν διαπιστώθηκε ανομοιογένεια στην κατανομή των τιμών τους (p>.05). Αντίθετα, στις
στρατηγικές νοερών αφαιρέσεων, υψηλού επιπέδου, με δανεισμό, φανερώνεται ανομοιογένεια
(χ2(3)=9.88, p<.05, Cramer’s V=.20), με αύξηση των τιμών συχνοτήτων στις μεγαλύτερες τάξεις.
4. Συμπεράσματα
Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν μαθητές
ηλικίας 8 έως 12 ετών για να υπολογίσουν αποτελεσματικά νοερές προσθέσεις και αφαιρέσεις
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διψήφιων αριθμών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της, φανερώνεται μια μεγάλη ποικιλία
στρατηγικών για την αποτελεσματική εκτέλεσή τους και καταγράφεται ο τρόπος που αυτές
εφαρμόζονται.
Το πρώτο εύρημα αναφέρεται στην κύρια στρατηγική επίλυσης για τις προσθέσεις και
αφαιρέσεις με τον νου, που φαίνεται να είναι η στρατηγική της νοερής αναπαράστασης του
γραπτού αλγόριθμου. Ακολούθως, σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούνται στρατηγικές υψηλού
επιπέδου, αυτή του διαχωρισμού και της συσσώρευσης. Τα παραπάνω ευρήματα βρίσκονται σε
συμφωνία με τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών (Karantzis, 2011) για τον ελληνικό χώρο.
Το δεύτερο εύρημα σχετίζεται με τη σταθερή επιλογή στη χρήση συγκεκριμένων
στρατηγικών όσο μεγαλώνει η ηλικία του μαθητή για την αποτελεσματική επίλυση των πράξεων.
Αν και φανερώνεται μια τάση αντίστροφης σχέσης στη συχνότητα στρατηγικών χαμηλού επιπέδου
και στην τάξη φοίτησης του μαθητή, τόσο για τις προσθέσεις/αφαιρέσεις με κρατούμενο, όσο και
τις προσθέσεις/αφαιρέσεις χωρίς κρατούμενο, αυτή δεν επαληθεύτηκε καθώς το παιδί μεγαλώνει.
Το ίδιο παρατηρείται και στις στρατηγικές υψηλού επιπέδου υπολογισμών πρόσθεσης με το νου, με
εξαίρεση τις αφαιρέσεις με δανεισμό, όπου οι συχνότητες εμφάνισης στρατηγικών υψηλού
επιπέδου αυξάνονται στις μεγαλύτερες τάξεις. Εξαίρεση, επίσης, αποτελεί για τους νοερούς
υπολογισμούς της πρόσθεσης, η μείωση της εμφάνισης της στρατηγικής της αρίθμησης, καθώς το
παιδί φοιτά σε μεγαλύτερες τάξεις και η αύξηση ολιστικών στρατηγικών. Στις νοερές πράξεις των
αφαιρέσεων, αυξάνεται η συχνότητα της χρήσης των στρατηγικών της έμμεσης αφαίρεσης, της
αφαίρεσης με πρόσθεση και οι ολιστικές στρατηγικές, παρόλο που αυτές καταγράφηκαν σε μικρό
βαθμό. Η σταθερότητα στην επιλογή αρκετών αποτελεσματικών στρατηγικών στις ηλικίες 8-12
ετών, ίσως να ερμηνεύεται από την ασφάλεια που νιώθει το άτομο να χρησιμοποιεί εκτελεστικές
αποφάσεις οι οποίες δεν απαιτούν μεγάλο γνωστικό έργο από το ίδιο, είναι εκπαιδευμένο μέσω της
τυπικής εκπαίδευσης σε αυτές και είναι ασφαλείς επιλογές επίλυσης. Όσον αφορά τη
διαφοροποίηση ορισμένων στρατηγικών σε μεγαλύτερες τάξεις, αυτές ερμηνεύονται από την
περαιτέρω ατομική ανάπτυξη στην ικανότητα ευελιξίας, στρατηγικής προσαρμοστικότητας και
βαθύτερης γνώσης της αίσθησης των αριθμών (Geary et al. 2004; Torbeyns & Verschaffel, 2013).
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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του αναλυτικού προγράμματος της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη τις
πέντε αναπαραστάσεις του σύμφωνα με το μοντέλο του Goodlad (1979). Ειδικότερα σκοπός της
έρευνας ήταν η καταγραφή του ιδεατού αναλυτικού προγράμματος σύμφωνα με τους
ακαδημαϊκούς και ερευνητές - ειδικούς στο αντικείμενο και σύγκρισή του με το πώς οι
εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται και εφαρμόζουν το αναλυτικό πρόγραμμα; Στο δείγμα της έρευνας
συμμετείχαν τέσσερις ακαδημαϊκοί ειδικοί επί του αντικειμένου, τα τρία μέλη της συγγραφικής
επιτροπής του αναλυτικού προγράμματος και είκοσι εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης.
Διαπιστώνεται ότι το αναλυτικό πρόγραμμα που υιοθετήθηκε έχει τη μορφή ενός ιδεατού
αναλυτικού προγράμματος για το οποίο όμως εκφράζονται έντονες ανησυχίες κατά πόσο θα
μπορούσε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ως έχει. Επιπλέον εντοπίστηκε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν
αντιλήφθηκαν τη φιλοσοφία του και τον τρόπο εφαρμογής του αλλά ούτε και αποδέχθηκαν το
βαθμό ελευθερίας που αυτό τους δίνει.
Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αειφόρος Ανάπτυξη, αναλυτικό πρόγραμμα,
μοντέλο Goodlad.
1. Εισαγωγή
Το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται σε πορεία εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης από
το 2004, έτος κατά το οποίο δημοσιεύτηκε η έκθεση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης
(Υ.Π., 2004). Πρώτιστος στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στα πλαίσια της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, ήταν η υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου
(2008) για αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων της προδημοτικής, δημοτικής,
γυμνασιακής και λυκειακής εκπαίδευσης». Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη είναι ένα καινούριο γνωστικό αντικείμενο στο σχολικό πρόγραμμα της
Δημοτικής Εκπαίδευσης καθώς εισήχθηκε για πρώτη φορά το 2011 με τη διαδικασία αναμόρφωσης
όλων των αναλυτικών προγραμμάτων. Στα προηγούμενα χρόνια η περιβαλλοντική εκπαίδευση
υλοποιείτο μέσω οικολογικών προγραμμάτων χωρίς να έχει τη μορφή και το περιεχόμενο που της
προσδίδει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα.
Οι γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που διέπουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχουν τεθεί
σε υψηλή προτεραιότητα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όσο
και από πολλούς άλλους Διεθνείς Οργανισμούς (UNECE, 1995. UNESCO, 2005. Stokes et al,
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2001). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Ο.Η.Ε. όρισε τη δεκαετία 2005-2014 ως δεκαετία
εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη (UNESCO, 2005).
Τα πιο πάνω αποτέλεσαν σημαντική πρόκληση ως προς τη διερεύνηση του συγκεκριμένου
αναλυτικού προγράμματος. Συγκεκριμένα για τη διερεύνηση του αναλυτικου προγράμματος
υιοθετήθηκε το μοντέλο των πέντε αναπαραστάσεων του Goodlad (1979). Βάση του μοντέλου
αυτού ένα αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να ειδωθεί μέσω πέντε διαφορετικών αναπαραστάσεων ως
ιδεατό, επίσημο, αντιλαμβανόμενο, εφαρμοζόμενο και βιωνόμενο. Η προσπάθεια αυτή κρίνεται ως
πρωτοποριακή για τα κυπριακά δεδομένα αφού το αναλυτικό πρόγραμμα μελετάται ολιστικά σε
όλα τα στάδια δημιουργίας, εφαρμογής και βιώματός του. O σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η
διερεύνηση της λειτουργίας και συμβατότητας των τεσσάρων πρώτων διαφορετικών
αναπαραστάσεων του αναλυτικού προγράμματος κατά Goodlad (1979) όπως περιγράφηκε πιο
πάνω, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα της Π.Ε./Ε.Α.Α., δηλαδή ποιο ήταν το ιδεατό αναλυτικό
πρόγραμμα, ποιο τελικά εγκρίθηκε ως επίσημο και ποιο είναι το αντιλαμβανόμενο από τους
εκπαιδευτικούς, ποιο είναι το εφαρμοζόμενο ως παρατηρήσιμη πράξη.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που απασχόλησαν την έρευνα ήταν τα εξής: ποιο είναι το ιδεατό
αναλυτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς και ερευνητές - ειδικούς στο αντικείμενο
και υπεύθυνους για την ανάπτυξη του προγράμματος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και ποιος ο
βαθμός ταύτισής του με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, ποιες οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής
εφαρμογής του, πώς οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται το αναλυτικό πρόγραμμα και συγκεκριμένα
ποιες θεωρούν ότι είναι οι εμφάσεις του και πώς τελικά οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν το αναλυτικό
πρόγραμμα.
Η σημαντικότητα του ρόλου των εκπαιδευτικών στη διαδικασία αλλαγής του αναλυτικού
προγράμματος επισημαίνεται από τους Oh et al. (2013) οι οποίοι αναφέρουν ότι οι απόψεις τους
επηρεάζουν καταλυτικά την αποτελεσματική του εφαρμογή. Ιδίως τους νέους σε ηλικία
εκπαιδευτικούς και όσους υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Buss et al., 1988). Άλλη
έρευνα των Doherty & Travers (1984) σε εκπαιδευτικούς στην Αγγλία κατέδειξε ότι οι
εκπαιδευτικοί δεν έχουν μεγάλη επιθυμία να ασκούν έλεγχο στο περιεχόμενο του αναλυτικού
προγράμματος. Η παραδοσιακή άποψη θέλει τους εκπαιδευτικούς να είναι απλά εκτελεστές του
αναλυτικού προγράμματος. Όπως επισημαίνει ο Goodlad (1968), είναι απαραίτητος ο διάλογος
κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του αναλυτικού προγράμματος. Η σχέση εκπαιδευτικών και
μαθητών επηρεάζεται από το βαθμό στον οποίον οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κατανοήσουν, να
ερμηνεύσουν και να αντιδράσουν στη συμπεριφορά των μαθητών. Στην περίπτωση που ο
εκπαιδευτικός δεν μπορεί να το πράξει αυτό τότε επηρεάζεται αρνητικά και η ικανότητα των
εκπαιδευτικών να αλλάξουν την κουλτούρα του σχολείου (Barr, 2011) πράγμα το οποίο αποτελεί
ιδιαίτερη επιδίωξη σύμφωνα και με το εν λόγω αναλυτικό πρόγραμμα.
Το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την
Αειφόρο Ανάπτυξη όπως υιοθετήθηκε από την κυπριακή πολιτεία, έχει έκταση δεκατεσσάρων
σελίδων και χαρακτηρίζεται ως ένα ανοικτού τύπου αναλυτικό πρόγραμμα. Δεν αναγράφεται σε
αυτό ο Σκοπός του μαθήματος αλλά παρατίθεται ενιαία/ταυτόσιμη στοχοθεσία για όλες τις
εκπαιδευτικές βαθμίδες η οποία αφορά στο μαθητή, στον εκπαιδευτικό, στο σχολείο και στην
κοινότητα στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Επιπλέον σε αυτό δεν αναγράφεται η διδακτέα ύλη
ανά τάξη αλλά μόνο η προτεινόμενη μεθοδολογία της διδασκαλίας. Συνεπώς επαφίεται πλήρως
στον εκπαιδευτικό να εντοπίσει την ύλη που θα διδάξει αλλά και να να αποφασίσει/σχεδιάσει τη
μαθησιακή πορεία που θα ακολουθήσει. Το αναλυτικό πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της
περιβαλλοντικής πολιτικής η οποία στοχεύει στην επίλυση ενός τοπικού ζητήματος, της οποίας ο
σχεδιασμός και εφαρμογή είναι υποχρεωτική διαδικασία για κάθε σχολείο (Υπουργειό Παιδείας και
Πολιτισμού, 2018). Εν κατακλείδι, το αναλυτικό πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες συνάδουν με τις ικανότητες – κλειδιά του 21ου αιώνα και οι οποίες
εξοπλίζουν τους μαθητές με ένα αειφορικό, ολιστικό τρόπο σκέψης και δράσης στα πλαίσια της
ενεργού πολιτότητας.
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2. Κυρίως μέρος
2.1. Μέθοδος της έρευνας
Τα δεδομένα που αφορούν στο ιδεατό και επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα συλλέγηκαν μέσω
ημιδομημένων συνεντεύξεων που στόχο είχαν να εντοπίσουν πώς οι ακαδημαϊκοί αντιλαμβάνονται
ένα ιδεατό αναλυτικό πρόγραμμα και ποια κοινά στοιχεία έχει με αυτό που υιοθετήθηκε ως
επίσημο. Αναφορικά με τον εντοπισμό του πώς οι εκπαιδευτικοί κατανοούν το αναλυτικό
πρόγραμμα, ζητήθηκε από αυτούς όπως εκπονήσουν ένα δοκίμιο αξιολόγησης (αποτελούμενω από
πέντε ερωτήσεις) ενότητας που είχαν ολοκληρώσει με σκοπό να αξιολογήσουν κατά πόσο οι
μαθητές τους κατέκτησαν τη στοχοθεσία που είχε τεθεί και επιδιωχθεί κατά τη διδασκαλία της
ενότητας. Στόχος ήταν ο εντοπισμός των τομέων στους οποίους δίνουν έμφαση οι εκπαιδευτικοί
κατά τις διδασκαλίες του. Εκτός αυτών μέσω κλείδας παρατήρησης καταγράφηκε το πώς οι
εκπαιδευτικοί διδάσκουν το αναλυτικό πρόγραμμα για να απαντηθεί το ερώτημα τι διδάσκεται ως
παρατηρήσιμη πράξη.
Στο δείγμα συμμετείχαν τέσσερις ακαδημαϊκοί ειδικοί επί του αντικειμένου, τα τρία μέλη της
συγγραφικής επιτροπής και είκοσι εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης. Τα δεδομένα συλλέγηκαν
μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2015, τέσσερα χρόνια μετά την εκτενή εφαρμογή του αναλυτικού
προγράμματος.
2.2. Αποτελέσματα της έρευνας
Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα για το ποιο είναι το ιδεατό αναλυτικό
πρόγραμμα σύμφωνα με τους ειδικούς επί του αντικειμένου (Klein, 1992), η έρευνα κατέδειξε ότι
υπάρχει συμφωνία μεταξύ των τεσσάρων ακαδημαϊκών μελών του δείγματος και των τριών μελών
της συγγραφικής επιτροπής το αναλυτικού προγράμματος αναφορικά με τη φιλοσοφία και
επιδιώξεις του αναλυτικού προγράμματος που αποβλέπει στη δημιουργία ικανών πολιτών οι οποίοι
να είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά, να σχεδιάζουν πορεία δράσης και να επιλύουν
προβλήματα, στο ότι το σχολείο πρέπει να υιοθετήσει ένα αειφόρο τρόπο λειτουργίας και ότι θα
πρέπει να εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας. Συνεπώς συμφωνούν ότι το αναλυτικό
πρόγραμμα αντικατοπτρίζει μια ιδεατή, ιδανική κατάσταση. Οι ακαδημαϊκοί όμως εκφράζουν
έντονες ανησυχίες κατά πόσο ένα τέτοιου τύπου ανοικτό αναλυτικό πρόγραμμα θα μπορούσε να
εφαρμοστεί αποτελεσματικά καθώς χρειάζεται εξειδικευμένες ικανότητες αλλά και εντατική
επιμόρφωση σε όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Χαρακτηριστικά η επιτυχής
εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος χρειάζεται επαρκή επιμόρφωση αλλά και επαγγελματική
ανάπτυξη η οποία σχετίζεται με τη σειρά της με την ενίσχυση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση (Kyriakides et al, 2014. Stronge & Grant, 2009).
Η αμφισβήτηση της δυνατότητας αποτελεσματικής εφαρμογής από τους ακαδημαϊκούς
πηγάζει από το γεγονός ότι υιοθετήθηκε ένα αναλυτικό πρόγραμμα ανοικτού τύπου (Κουτσελίνη,
2001, 2013) το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί αφού χρειάζεται πολύ εξειδικευμένους στο θέμα
εκπαιδευτικούς (Skilbeck & Reynolds, 1976). Το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα στηρίζεται σε
πολύ μεγάλο βαθμό στη διδασκαλία μέσω διδακτικών εγχειριδίων και συνεπώς δεν θα έπρεπε να
αναμενόταν οι εκπαιδευτικοί να είναι έτοιμοι για μετάβαση σε μια κατάσταση όπου η διδασκαλία
δεν στηρίζεται σε αυτό το γεγονός. Εξάλλου οι εκπαιδευτικοί ακόμη και οι έμπειροι, στηρίζονται
σε πολύ μεγάλο βαθμό στη χρήση εγχειριδίων για τη διδασκαλία τους (Goodlad, 1984. Woodward
& Elliot, 1990. Brophy, 1982) καθώς προσφέρουν σιγουριά και αίσθημα ασφάλειας (Sosniak &
Stodolsky, 1993). Επιπλέον σε αυτές τις περιπτώσεις όπου οι αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα
είναι ριζικές τότε δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο ρόλος των διδακτικών εγχειριδίων έτσι ώστε να
βοηθήσουν στην ομαλή μετάβαση (Kennedy, 1996) κάτι το οποίο δεν εφαρμόστηκε κατά την
εφαρμογή του νέου αναλυτικου προγράμματος το 2011. Εκτός αυτών, όπως αναφέρει ο Pinar
(2009) το αναλυτικό πρόγραμμα που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν «έχει ονειρευτεί
από άλλους» (σ. 228).
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Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αυτονόητα έτοιμοι για όποια αλλαγή και
μάλιστα ότι οφείλουν να διεκπεραιώσουν στο έπακρο το μερίδιο της ευθύνης τους για την
εφαρμογή μιας καινοτομίας αλλά αντιθέτως δρουν βάση των δικών τους δεδομένων και
αντιλήψεων (Tudor, 2001). Συνεπώς αυτοί που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία ανάπτυξης
προγραμμάτων θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους αυτές τις παραμέτρους (Handal &
Herrington, 2003) και καθώς επίσης ότι δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί το οποίο θα χρησιμοποιηθεί
για να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς ικανούς για όποια εισαγωγή καινοτομίας. Άρα σε αυτή την
περίπτωση θα έπρεπε να καταρτιστεί ένα λεπτομερές πλάνο για τα απαιτούμενα βήματα που θα
οδηγήσουν στην επιτυχία της όποιας αλλαγής στα αναλυτικά προγράμματα (Brooks, 2006).
Τα δεδομένα που συλλέγηκαν με σκοπό να εξεταστεί το πώς οι εκπαιδευτικοί
αντιλαμβάνονται το αναλυτικό πρόγραμμα και συγκεκριμενα ποιες είναι οι εμφάσεις του,
δικαιολόγησαν πλήρως τις επιφυλάξεις των ακαδημαϊκών για τη δυνατότητα αυτό να εφαρμοστεί
αποτελεσματικά ως έχει. 17 από τους 20 εκπαιδευτικούς υπέβαλαν ένα δοκίμιο στο οποίο η
πλειοψηφία των ερωτήσεων αφορούσε στην αξιολόγηση γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.
Συνεπώς υπήρξε λανθασμένη αντίληψη από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο δείγμα της
έρευνας ως προς το ποιες είναι οι εμφάσεις του αναλυτικού προγράμματος καθώς δεν κατανόησαν
ότι αυτές αίρουν την έμφαση και υπερβολική σπουδή για την απόκτηση γνώσεων και τη
μετακυλούν στον εξοπλισμό των μαθητών με δεξιότητες ενεργού πολιτότητας. Όπως αναφέρουν
σχετικές έρευνες αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις ανεπαρκούς επιμόρφωσης όπου υπάρχει
σημαντική πιθανότητα οι εκπαιδευτικοί να συνεχίσουν να κάνουν ό,τι έκαναν και πριν αγνοώντας
την όποια αλλαγή στο αναλυτικό πρόγραμμα (Spillane et al, 2002. Wedell, 2005). Επιπλέον
έρευνες που έγιναν σε τοπικό επίπεδο κατέδειξαν σχετικές ανησυχίες των εκπαιδευτικών. Όπως
διαπίστωσε η Κουρέα (2012) σε έρευνα της μεταξύ 419 εκπαιδευτικών αυτή ήταν η περίπτωση που
χαρακτήρισε την εφαρμογή των νεών αναλυτικών προγραμμάτων καθώς διατυπώθηκε η έντονη
ανησυχία για ελλιπή ενημέρωσή γύρω από τα νέα αναλυτικά προγράμματα. Επίσης, όπως φάνηκε
οι εκπαιδευτικοί δεν κατανόησαν τι πρέπει να διδάσκουν και πώς. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι ενώ
τα προγράμματα θα πρέπει να δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν και να
αναστοχαστούν τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν με στόχο την αποτελεσματικότερη επιμόρφωση
και ενίσχυσή τους αλλά και πώς να χρησιμοποιούν το αναλυτικό πρόγραμμα ως πυξίδα της
διδασκαλίας τους (Roehrig, 2007) εντούτοις αυτό δεν κατέστη δυνατό μέσω του επίσημου
αναλυτικού προγράμματος. Επιπλέον, η φύση και ο βαθμός επιτυχίας μιας καινοτομίας στα σχολεία
εξαρτάται από το πόσο οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να αντιληφθούν την πολύπλοκη πολιτική στο
αναλυτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης και της κατανόησης του τι σημαίνει αυτή η πολιτική
για την εκπαίδευση (Priestley et al, 2013. Ainsworth et al, 2012).
Όπως ήταν φυσιολογικό η απόσταση που εντοπίστηκε από το επίσημο στο αντιλαμβανόμενο
αναλυτικό πρόγραμμα επηρέασε και εντοπίστηκε και στο εφαρμοζόμενο αναλυτικό πρόγραμμα.
Στις είκοσι παρατηρήσεις μαθημάτων ήταν έκδηλη η εμφαση στη διδασκαλία γνώσεων μέσω
παραδοσιακών μορφών διδασκαλίας. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν πέντε αποκλίσεις από τη
στοχοθεσία του αναλυτικού προγράμματος και αυτές αφορούσαν στην έμφαση διδασκαλίας
γνώσεων, αποστασιοποίηση από τη διδασκαλία και καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών που
σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όχι έμφαση στην ενεργό πολιτότητα, απόκλιση από την
προτεινόμενη μεθοδολογία της διδασκαλίας και τέλος απομάκρυνση από την ολιστική - συστημική
θεώρηση ζητημάτων.
Η σύγχρονη παιδαγωγική οραματίζεται έναν αυτόνομο και υπεύθυνο εκπαιδευτικό για την
ανάπτυξη και εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος (Smith et al., 2013). Οι εκπαιδευτικοί όμως
έδειξαν ότι το επίσημο αναλυτικό δεν έγινε ούτε κατανοητό αλλά και ούτε αποδεκτό ως φιλοσοφία
και εκπαιδευτική πράξη. Διαπιστώθηκε όμως ότι αυτό που διδάχθηκε στις συγκεκριμένες τάξεις
δεν ήταν αυτό που προνοεί το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος. Φαίνεται ότι το
εφαρμοζόμενο αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργεί ως παραπρόγραμμα ή λανθάνον αναλυτικό
πρόγραμμα (Hargreaves, 1978; Κουτσελίνη, 2001) του επίσημου αναλυτικού γιατί παρατηρήθηκε
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ότι αυτό ουσιαστικά δεν εφαρμοζόταν στις τάξεις καθώς δεν εντοπίστηκε ως παρατηρίσιμη πράξη.
Τα δεδομένα κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση
κατά τις διδασκαλίες τους και χρησιμοποιούν κυρίως μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες δεν
αντιστοιχούν σε όσα το αναλυτικό πρόγραμμα προκρίνει αλλά παραμένουν κυρίως
δασκαλοκεντρικές και στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συζήτηση ως μεθοδολογία της
διδασκαλίας. Αυτό όμως που φανερώνουν οι έρευνες είναι ότι η μεθοδολογία που ακολουθείται
κατά τη διδασκαλία ενός μαθήματος είναι ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες από τους
οποίους εξαρτάται η επίδοση και τα βιώματα των μαθητών στο συγκεκριμένο μάθημα (Clark, 1988.
Fullan, 1991).
5. Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα και απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα
είναι ότι αναφορικά με το ιδεατό και επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα αυτά ταυτίζονται σε μεγάλο
βαθμό με αυτό που θεωρείται ως ιδεατό, ιδανικό από την ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω της οποίας
και ενσαρκώνεται (Klein, 1992). Εντούτοις παρατηρήθηκαν επί μέρους διαφορές κυρίως ως προς
το κατά πόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένός τέτοιου τύπου ανοικτό πρόγραμμα σε ένα
εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο κατά κύριο λόγο στηρίζεται στη διδασκαλία μαθημάτων μέσω
διδακτικού εγχειριδίου και σε χρονική περίοδο που ο εκπαιδευτικός βρέθηκε αντιμέτωπος με μια
καθολική αλλαγή σε όλα τα αναλυτικά προγράμματα των γνωστικών αντικειμένων. Επιπρόσθετη
ανησυχία αλλά και διαφωνία όπως καταγράφηκε ήταν η παρουσία ή όχι επαρκούς και ουσιαστικής
επιμόρφωσης καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν έρθει προηγουμένως σε επαφή με ένα αναλυτικό
πρόγραμμα ανοικτού τύπου.Το αναλυτικό πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε ως πολύ γενικό από μέλη
του δείγματος με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να μην ξέρουν τι να κάνουν με αυτό.
Αναφορικά με το αντιλαμβανόμενο αναλυτικό πρόγραμμα έγινε ξεκάθαρο ότι οι
εκπαιδευτικοί δεν αντιλήφθηκαν τις εμφάσεις του καθώς μέσω της διαδικασίας εκπόνησης ενός
δικού τους εξεταστικού δοκιμίου έδωσαν υπερβολική έμφαση στην αξιολόγηση γνώσεων. Το
γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις επιδιώξεις του αναλυτικού προγράμματος αλλά και των
δεικτών επιτυχίας του καθώς επιδιώκεται μια μετακίνηση από τη διδασκαλία των γνώσεων στη
διδασκαλία δεξιοτήτων ενεργούς πολιτότητας ενώ αυτό δεν έγινε αντιληπτο από τους
εκπαιδευτικούς. Συνεπώς επιβεβαιώθηκε ότι ο ανοικτός τύπος του αναλυτικού προγράμματος αλλά
και η πλήρης ελευθερία που αυτό παρέχει στους εκπαιδευτικούς όχι μόνο δεν έγιναν κατανοητά
αλλά και ούτε αποδεκτά από τους εκπαιδευτικούς. Η αναντιστοιχία αυτή με το επίσημο αναλυτικό
πρόγραμμα μπορεί να ερμηνευθεί μέσω των πιο πάνω διαπιστώσεων ότι το εκπαιδευτικό σύστημα
δεν ήταν προετοιμασμένο για τη μετάβαση σε ένα τέτοιου τύπου ανοικτό αναλυτικό πρόγραμμα τη
στιγμή μάλιστα που δεν υπήρξαν επαρκής και ουσιαστικές επιμορφώσεις με νόημα για τους ίδιους
τους εκπαιδευτικούς. Η επιτυχημένη εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος θα ξεκινούσε από τη
σωστή του αναπαράσταση στη νόηση του κάθε εκπαιδευτικού.
Η μέθοδος επιμόρφωσης των «ειδικών» μέσω της οποίας, όπως αναφέρουν οι Karagiorgi &
Lymbouridou (2009), ένας εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να επιμορφώσει τους υπόλοιπους
συναδέλφους του στη σχολική μονάδα για ένα θέμα το οποίο παρακολούθησε σε ένα σεμινάριο
επιμόρφωσης και η οποία μάλιστα εφαρμοζόταν αλλά και εφαρμόζεται συστηματικά στο κυπριακό
εκπαιδευτικό σύστημα, έχει αποτύχει. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Philippou et al (2016)
πρόκειται ξεκάθαρα για την περίπτωση ενός συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο
από μόνο του ανατρέπει την προσπάθεια επανακαθορισμού του ρόλου του εκπαιδευτικού μέσα στη
σχολική του μονάδα. Αυτό έγινε αντιληπτό από το γεγονός ότι μέσα σε μια κατάσταση πλήρους
ανατροπής όλων των αναλυτικών προγραμμάτων οι εκπαιδευτικοί δεν κατόρθωσαν να εννοήσουν
τι ακριβώς συνέβη αλλά και συνέχισαν να κάνουν ό,τι ακριβώς και προηγουμένως.
Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω απόστασης που δημιουργήθηκε μεταξύ επίσημου και
αντιλαμβανόμενο αναλυτικού προγράμματος προέκυψε και η αναντιστοιχία μεταξύ εφαρμοζόμενου
και επίσημου αναλυτικού προγράμματος. Μέσω της παρακολούθησης των μαθημάτων με κλείδα
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παρατήρησης, επισημάνθηκε το γεγονός ότι οι διδασκαλίες δεν ανταποκρίνονταν στους στόχους
του αναλυτικού προγράμματος, αλλά περιορίζονταν στη διδασκαλία κυρίως γνώσεων μέσω
παραδοσιακών μορφών διδασκαλίας παραγνωρίζοντας τις επισημάνσεις του αναλυτικού
προγράμματος που αφορούν στην υιοθέτηση σύγχρονων παιδαγωγικών στρατηγικών αλλά και
καλλιέργεια αειφορικού τρόπου σκέψης και ανάληψης δράσης προς επίλυση προβλημάτων.
Συνεπώς το αντιλαμβανόμενο και εφαρμοζόμενο αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργούν ως ένα
παραπρόγραμμα (Hargreaves, 1978. Κουτσελίνη, 2001) ή λανθάνον αναλυτικό πρόγραμμα του
ίδιου του επίσημου αναλυτικού προγράμματος αφού οι στόχοι και επιδιώξεις του επίσημου
αναλυτικού προγράμματος δε μεταφέρονται στη διδασκαλία του μαθήματος.
Προς εξομάλυνση αυτής της αρνητικής εικόνας το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει
να κινηθεί προς μια μετανεωτερική αντίληψη της διδασκαλίας του μαθήματος όπου προέχει η
συμμετοχή και ανταποδοτικότητα (responsiveness) στη διαδικασία μάθησης ( Koutselini, 2017a, b.
Koutselini, 2014). Επιπλέον μέσω της έρευνας δράσης για την ανταποδοτικότητα οι εκπαιδευτικοί
θα μπορούν να εννοήσουν και να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν, που
κατανοούν το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και το ρόλο τους ως εκπαιδευτικού (Koutselini, 2017a),
διαδικασία η οποία συνάδει με την εφαρμογή ενός ανοικτού αναλυτικού προγράμματος.
Επιπλέον η πολιτεία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι αφού υιοθέτησε ένα αναλυτικό
πρόγραμμα ανοικτού τύπου (Κουτσελίνη, 2001; 2013) το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αφού
χρειάζεται πολύ εξειδικευμένους στο θέμα εκπαιδευτικούς (Skilbeck and Reynolds, 1976) ότι θα
πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε αποτελεσματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και παροχή
συγκεκριμένου και διαμορφωμένου υλικού το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι
εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου οι αλλαγές στο αναλυτικό
πρόγραμμα είναι ριζικές τότε δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο ρόλος των διδακτικών εγχειριδίων έτσι
ώστε να βοηθήσουν στην ομαλή μετάβαση (Kennedy, 1996).
Άρα έστω και εκ των υστέρων απαιτούνται επιμορφώσεις οι οποίες να καταστήσουν ικανούς
του εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν το τι άλλαξε και πώς αυτοί έμπρακτα θα συμβάλουν
ουσιαστικά στην επιτυχία της αλλαγής αφού είναι απαραίτητο να καλυφθούν οι ανάγκες τόσο των
εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών σε μια επιτυχημένη εισαγωγή καινοτομίας (Nisbet, 1973.
Fullan 1982. Rudduck 1990) αλλά και να νιώσουν οι εκπαιδευτικοί ότι μπορούν να εμπλακούν
αποτελεσματικά σε αυτή (Duke, 2004).
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Περίληψη
Όταν ο Στέφαν Σβάιχ, το μακρινό 1932, στο «Die moralische Entgiftung Europas10» μιλούσε
για την ανάγκη ύπαρξης και διδασκαλίας μιας πολλαπλής ταυτότητας για τα παιδιά δεν ήξερε πόσο
επίκαιρο και επιτακτικό θα γινόταν το αίτημά του στους καιρούς μας. Οι σύγχρονες κοινωνίες,
βαθιά πολυπολιτισμικές και παγκοσμιοποιημένες έρχονται αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις και
προοπτικές. Η εκπαίδευση καλείται να αναθεωρήσει και να αναπροσαρμόσει τους στόχους της
μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα και να σμιλεύσει τον ευρωπαίο πολίτη της μετανεωτερικής
εποχής. Η μετασχηματιστική εκπαίδευση δύναται να ενισχύσει την κριτική σκέψη των μαθητών και
να περιορίσει φαινόμενα ρατσισμού και περιθωριοποίησης. Η παρούσα εργασία κινείται στο
θεωρητικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής και στο ρόλο των αναλυτικών προγραμμάτων και
επιχειρεί να συνεισφέρει στην άποψη ότι η εκπαίδευση έχει στη φαρέτρα της ακόμα εκείνα τα
εφόδια για να επηρεάσει την κοινωνία και τον τρόπο λειτουργίας της και ταυτόχρονα να
προετοιμάσει και να εφοδιάσει κατάλληλα για τις επόμενες δεκαετίες τον μελλοντικό πολίτη των
παγκοσμιοποιημένων κοινωνιών.
Λέξεις κλειδιά: Αναλυτικά προγράμματα, πολυπολιτισμική εκπαίδευση, μετασχηματιστική
εκπαίδευση, ρατσισμός, αντιρατσιστική εκπαίδευση
1. Εισαγωγή
Ζούμε στην εποχή της μετανεωτερικότητας που κυριαρχείται από τους αδιαμφισβήτητους
κανόνες και τρόπους ζωής που θέτει το καθιερωμένο, αν και δύσκολα να προσδιοριστεί για τις
επιπτώσεις που προκαλεί, φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης (Papastefanou, 2005). Τα εκπαιδευτικά
συστήματα διακρίνονται για την εθνοκεντρικότητά τους (Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 1997), καθώς
ταυτόχρονα στον αντίποδα, αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τη συνεχή διεύρυνση των ανισοτήτων,
την εσωστρέφεια, τις προκαταλήψεις, την ξενοφοβία ή τον ρατσισμό και αναζητούν
αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπισή τους (Γιαννίκας, 2014).
Τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν το επίκεντρο της προσοχής της εκπαιδευτικής
κοινότητας και ταυτόχρονα φορείς των ιδεολογικών τάσεων των διαφόρων κεντρικών
κυβερνήσεων και εκπαιδευτικών πολιτικών. Μπορούν όμως τα αναλυτικά προγράμματα, που
διακατέχονται από τον εθνοκεντρικό τους χαρακτήρα, να εφοδιάσουν κατάλληλα τους μαθητές και
“Die moralische Entgiftung Europas”, περιλαμβάνεται στο Zeiten und Schicksale. Aufsätze und Vortäge aus Jahren 19021942. Στα ελληνικά: Στέφαν Σβάιχ, (2018). Έκκληση προς τους ευρωπαίους, μτφ. Σώτη Τριανταφύλλου, Μελάνι.
10
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να τους καταστήσουν πολίτες συνειδητοποιημένους για τον κόσμο που τους περιβάλλει; Μπορούν
τα αναλυτικά προγράμματα να δώσουν στους μαθητές να καταλάβουν πώς και κάτω από ποιες
συνθήκες κατασκευάζεται και διαμορφώνεται η γνώση ή να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη
πρόκληση της μετανεωτερικότητας, όπως την οριοθέτησε ο Banks (2008), για τη δημιουργία μιας
κοινωνίας η οποία θα συμπεριλάβει όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου πολιτισμικής καταγωγής, ενώ
ταυτόχρονα μπορούν να υπάρχουν και οι κοινές αξίες τα ιδανικά και οι εθνικές επιδιώξεις; Η
σωκρατική απορία και αμηχανία παραμένει. Τα ερωτήματα παραμένουν αγέρωχα και
εξακολουθούν να χαμογελούν αυτάρεσκα.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει γιατί τα μονοπολιτισμικά και εθνοκεντρικά
αναλυτικά προγράμματα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής, καθώς και
να παρουσιάσει την ανάγκη μετασχηματισμού τους, που αναδύεται στην επικαιρότητα όλο και πιο
συχνά και ζητά όλο και πιο επιτακτικά την απόσπαση της προσοχής της εκπαιδευτικής κοινότητας
και την ανάληψη δράσης από μέρους της.
2. Κυρίως μέρος
2.1 Ορισμός, Είδη και Τύποι Αναλυτικών Προγραμμάτων
Η θεμελιώδης και ουσιαστική διάσταση των Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΑΠ), ή αλλιώς
curriculum, στην παρεχόμενη εκπαιδευτική διαδικασία τα έχει καταστήσει ζήτημα μελέτης και
ενδιαφέροντος σε διάφορες χώρες11. Ως εκ τούτου, αποτελούν το επίκεντρο της προσοχής όλης της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Στο σημερινό σχολείο τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά
εγχειρίδια συναποτελούν τα μορφωτικά αγαθά και εκφράζουν τους σκοπούς της αγωγής που
καθορίζονται από την επίσημη πολιτεία (Γερογιάννης & Μπούρας, 2007). Με τον όρο πρόγραμμα
εννοούμε ένα σχέδιο που είναι ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο, με καθορισμένους σκοπούς
(Γερογιάννης & Μπούρας, 2007∙ Χατζηγεωργίου, 2001). Τι είναι όμως αυτό που ονομάζεται
«αναλυτικό πρόγραμμα», δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί και να απαντηθεί. Στην σύγχρονη
βιβλιογραφία απαντάται μια πλειάδα ορισμών12 που η εννοιολόγησή τους εκτείνεται από το
συγκεκριμένο διάγραμμα της ύλης μαθήματος μέχρι και το σύνολο των εμπειριών που οι μαθητές
δύναται να αποκτήσουν από το σχολικό περιβάλλον (Φλουρής, 2000). Θα μπορούσαμε να
ορίσουμε το αναλυτικό πρόγραμμα ως ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που καθορίζει σκοπούς και
στόχους μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και εκείνα τα μέσα και τις δραστηριότητες για την
επίτευξή τους, παρέχοντας ταυτόχρονα και τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιολόγηση του
συνόλου της εκπαιδευτικής πράξης (Κουτσελίνη, 2001).
Τα ΑΠ θα μπορούσε κανείς να τα κατατάξει σε αρκετές κατηγορίες και είδη ανάλογα με την
εστίαση του εκάστοτε μελετητή (Φιλίππου, 2014). Σύμφωνα με τη μια διάκριση που πραγματοποιεί
ο Goodlad (1979), ως προς τη λειτουργία τους μπορούμε να δούμε πέντε διαφορετικά είδη: το
ιδανικό, που προτείνεται από την πολιτική ηγεσία, το επίσημο, το εγκεκριμένο από την πολιτεία, το
αντιληπτό, αυτό που ερμηνεύεται από τους διδάσκοντες, το λειτουργικό, αυτό που πραγματικά
εφαρμόζεται στα σχολεία και το βιωματικό, που σχετίζεται με αυτό που πραγματικά βιώνει κάθε
μαθητής (Φιλίππου, 2014∙ Χατζηγεωργίου, 2001). Ως προς τη μορφή υπάρχουν13: τα ανοιχτά και τα
11
Στις Η.Π.Α. από τη δεκαετία του 1960 αρχίζουν να ασχολούνται ιδιαιτέρως με τα ΑΠ και κυρίως των
γνωστικών αντικειμένων των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών (Μπουντά, 2013), αυτό δεν μπορεί να ιδωθεί ξεχωριστά από
το σοκ που υπέστη η αμερικανική κοινωνία και η αμερικανική επιστημονική κοινότητα από την επιτυχία της Σοβιετικής Ένωσης να
θέσει σε τροχιά γύρω από τη γη το δορυφόρο Sputnik-1 (Rudolf, 2002). Την ίδια περίοδο επίσης, στην Αγγλία, ξεκινά ένας
φιλοσοφικός στοχασμός για τη φύση του ΑΠ και για ποιοτική αναβάθμιση τους, αλλά και στη Γερμανία έγινε μεγάλη προσπάθεια
για ριζική αναμόρφωση η οποία αναμόχλευσε και ζητήματα δημοκρατικών τρόπων σύνταξης (Μπουντά, 2013).
12
O Goodlad (1979), είχε υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει λόγος να αναζητούμε έναν κατάλληλο ορισμό, όμως η
προσπάθεια για την αναζήτησή του αποκτά αξία και νοηματοδοτείται από τη διατήρηση ενός διαλόγου γύρω από το ΑΠ (όπως αναφ.
στον Χατζηγεωργίου, Αναστασίου & Πρωτόπαπα, 2008).
13 Θα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει εδώ και άλλες διακρίσεις των αναλυτικών προγραμμάτων. Για παράδειγμα σύμφωνα
με ένα διαχωρισμό του Mc Kernan (2008), υπάρχει και το μηδενικό πρόγραμμα (null), πτυχές δηλαδή του επίσημου προγράμματος
που δε διδάσκονται στο σχολείο.
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κλειστά ΑΠ που σχετίζονται άμεσα με τον εκπαιδευτικό, με βάση την οργάνωση, τα σπειροειδούς
μορφής14 σε αντιδιαστολή με αυτά της γραμμικής διάταξης15 και τέλος, όσον αφορά τη διαχείριση
των αποτελεσμάτων της μάθησης διακρίνουμε το επίσημο και το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα
(Φιλίππου, 2014∙ Χατζηγεωργίου, 2001∙ Χρυσαφίδης, 2015).
2.2 Το Κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα
Τα κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα ή παραπρόγραμμα αναφέρεται σε όλες εκείνες τις
ανεπίσημες αντιδράσεις, είτε αυτές είναι διδακτικές, είτε όχι, που λαμβάνουν χώρα σε μια σχολική
τάξη. Πιο συγκεκριμένα, είναι όλες οι άτυπες μορφές διδασκαλίας που πραγματοποιούνται
παράλληλα προς το επίσημο ΑΠ. (Χατζηγεωργίου, 2001). Σε αντίθεση με το επίσημο πρόγραμμα,
δεν σχεδιάζεται και δεν καθορίζεται. Ίσως αυτό είναι που κάνει και πιο ισχυρή την επιρροή του,
καθώς οι δάσκαλοι και οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται τα υποδόρια μηνύματα που δρουν στο
ασυνείδητο και που μεταφέρονται μέσα από την καθημερινή σχολική ζωή. Σε πολλές περιπτώσεις η
ισχύς του τείνει να υπονομεύει ή και να εναντιώνεται σε αυτό του επίσημου ΑΠ (Κανταρτζή,
1996). Με άλλα λόγια, το κρυφό πρόγραμμα αποτελεί έναν μανδύα που λειτουργεί συγκαλύπτοντας
την ιδεολογική και αναπαραγωγική λειτουργίας της αστικής εκπαίδευσης, μέσω της διδασκαλίας
ιδεών, αξιών και συμπεριφορών16. Ως εκ τούτου, έχουμε να κάνουμε με προγράμματα που φέρουν
ένα ιδεολογικό φορτίο ως κοινωνικό προϊόν αντιμαχόμενων δυνάμεων (Ζεμπύλας, 2011).
2.3. Η Ιδεολογία στα Αναλυτικά Προγράμματα
Στις μέρες μας, και σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι τη δεκαετία του 1970, κανένας
σοβαρός μελετητής δεν θέτει το επιχείρημα ότι τα ΑΠ είναι αντικείμενα πολιτικής ουδετερότητας
(Ζεμπύλας, 2011). Κοινωνικές και οικονομικές αξίες είναι ήδη ενσωματωμένες στο σχεδιασμό
θεσμών και στην επίσημη σχολική γνώση του ΑΠ, καθώς ακόμα και στους τύπους διδασκαλίας,
στα πρότυπα και στις μορφές αξιολόγησης (Apple, 1993). Τα σχολεία αποτελούν στις μέρες
ανοικτά κοινωνικά συστήματα και είναι άμεσα συνδεδεμένα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο
λειτουργούν και αλληλεπιδρούν (Πασιαρδής, 2004), καθιστώντας τα ως ένα από τα σπουδαιότερα
πεδία πολιτισμικής και κοινωνικής παραγωγής αλλά και ανα-παραγωγής της κυρίαρχης
κουλτούρας17 (Apple, 1993∙Αποστολίδου & Χοντολίδου, 2011). Ως συνέπεια, διάφορες κοινωνικές
ομάδες προσπαθούν να επιβάλουν την ιδεολογία18 τους, άλλοτε με σκοπό τη διατήρηση του
υφιστάμενου status quo, είτε άλλοτε για να επιφέρουν αλλαγές που θα δημιουργήσουν τις συνθήκες
για περισσότερη δικαιοσύνη και ισότητα στην εκπαίδευση και κατ’ επέκταση στην κοινωνία
(Ζεμπύλας, 2011).
Με αυτήν την έννοια, τα ΑΠ αντανακλούν την πάλη για αναγνώριση και κυριαρχία
ορισμένων Λόγων και δε διστάζουν μάλιστα να ντύσουν τον ιδεολογικό διαποτισμό τους με τον
μανδύα της ουδετερότητας και της αντικειμενικότητας, ενώ η γνώση που προκρίνεται για τους
14 Σύμφωνα με τον Harden (1999), σε ένα σπειροειδές πρόγραμμα, όπως αυτό του Bruner (1963), υπάρχει μια επαναληπτική
εξέταση των θεμάτων σε διάφορες ηλικίες. Μάλιστα σε κάθε επανάληψη απαιτείται η διαδοχική εμβάθυνση και διεύρυνση των
εννοιών.
15 Στη γραμμική διάταξη οι έννοιες και γενικά τα στοιχεία του περιεχομένου ακολουθούν σε μια σειρά το ένα μετά το άλλο.
Για παράδειγμα από το απλό στο σύνθετο, από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο και από το ευκολότερο στο δυσκολότερο κ.α.
(Χατζηγεωργίου, 2001).
16
Τα παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο πώς να συμπεριφέρονται μέσα σε ένα καπιταλιστικό σύστημα. Οι
συμπεριφορές αυτές είναι συνάρτηση και της κοινωνικής και ταξικής προέλευσης. Επομένως, κατ΄ αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές
μαθαίνουν ό,τι χρειάζονται για να συμπεριφερθούν ως διευθυντές και οι άλλοι ό,τι χρειάζεται για να γίνουν κλητήρες
(Χατζηγεωργίου, 2001∙ Τσάπελης, 2014).
17
Ο όρος κουλτούρα είναι δύσκολα να οριστεί και να προσδιοριστεί και αποτελεί ένα μεγάλο αντικείμενο
επιστημονικής μελέτης των τελευταίων δεκαετιών με αρκετές πτυχές και προεκτάσεις. Μόνο το 1952 σε μια έρευνα των Kroeber και
Kluckholm εντοπίστηκαν 164 ορισμοί της λέξης κουλτούρας (Πασιόπουλος, 2014).
18
Παρότι οι ιδεολογίες προκαλούν περισσότερες διαμάχες από όσες επιλύουν εν τούτοις παραμένουν χρήσιμες
κυρίως ως «αφομοιωτικοί συνεκτικοί παράγοντες του δημόσιου βίου». Η προσφυγή πολλών στη θαλπωρή που προσφέρουν οι
ιδεολογίες δεν εξασθενεί. Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι πάσχουν από ένα «μεταθεωρητικό πρόβλημα» (Λέκκας, 2012), εξηγούν
τα πάντα, αλλά δυσκολεύονται να εξηγήσουν γιατί υπάρχουν οι ίδιες (Σωτηρόπουλος, 2013).
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μαθητές και θεσμοθετείται, θεωρείται και κοινωνικά νόμιμη (Apple, 1986). Το ιδεολογικό φορτίο
των ΑΠ συνίσταται στον επιλεκτικό αυτό πρόκριμα συγκεκριμένων λόγων έναντι άλλων.
3. Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες και Αναλυτικά Προγράμματα
3.1 Η Σχολή της Πολυπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Η σχολή της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τις δεκαετίες του 1970
και 1980 (Ζεμπύλας, 2011). Καθοριστικό ρόλο για την ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας, ως
δομικού χαρακτηριστικού των νεοτερικών κοινωνιών, ήταν η αντίδραση των μειονοτικών
κινημάτων, κυρίως στις Η.Π.Α19, τον Καναδά και τη Μ. Βρετανία (Γκόβαρης, 2001). Η
πολυπολιτισμική εκπαίδευση επιδιώκει να συμβάλλει στη βελτίωση των χαμηλών επιδόσεων των
ομάδων αυτών αλλά και στη γενικότερη αρμονική συμβίωση σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία
(Ζεμπύλας, 2011). Σύμφωνα με τον Banks (1997), ο όρος πολυπολιτισμική εκπαίδευση δεν
αποσκοπεί στο να περιγράψει ένα συγκεκριμένο μοντέλο εκπαίδευσης, αλλά επιδιώκει να βοηθήσει
παιδιά από διαφορετικές ομάδες να βιώσουν την εκπαιδευτική ισότητα μέσω μιας ευρείας ποικιλίας
σχολικών πρακτικών, προγραμμάτων και υλικών.
Η πολυπολιτισμική στρατηγική αντιστρατεύεται διττά τόσο τον εθνοκεντρισμό, όσο και τον
οικουμενισμό ως πλασματικές και φενακιστικές μορφές κοινωνικο-πολιτικής ενσωμάτωσης και
συγκρότησης ταυτότητας. Στις μετριοπαθείς εκδοχές της, διεκδικεί την αναγνώριση της
ετερότητας, καθώς και την κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ισοτιμία, ενώ στις ριζοσπαστικές
της εκδοχές, καταλήγει στην πολιτισμική περιχαράκωση και σε αγώνα για την απόσχιση με έπαθλο
την αυτονομία (Κόκκινος, 2008). Ο πλουραλισμός αποτέλεσε την ιδεολογική βάση της
πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε μια προσπάθεια οι πολίτες να αναγνωριστούν ως ίσοι απέναντι
στο κράτος, όσον αφορά τη δράση τους στη δημόσια σφαίρα, αλλά ταυτόχρονα τους δόθηκε ο
χώρος να αναπτύξουν χωριστά τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες στην ιδιωτική σφαίρα
(Ζεμπύλας, 2011).
Όμως ο πλουραλισμός φέρνει μαζί του αυτό που ονομάστηκε «πλουραλιστικό δίλημμα», της
επίτευξης ισορροπίας μεταξύ των κεντρομόλων δυνάμεων του έθνους-κράτους και των
φυγόκεντρων δυνάμεων που απορρέουν από τις απαιτήσεις των μειονοτικών ομάδων. Ένας τέτοιος
πλουραλισμός, που φαίνεται ανεκτικός μόνο όταν δεν απειλείται η κυρίαρχη εθνοτική κουλτούρα,
τείνει να χαρακτηριστεί καθαρά επιφανειακός (Ζεμπύλας, 2011).
3.2 Κριτική στην Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση
Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση δέχτηκε κριτική τόσο από τους συντηρητικούς όσο και από
τους ριζοσπαστικούς. Τα επιχειρήματα των νεοσυντηρητικών δίνουν έμφαση στον πιθανό
κατακερματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και του έθνους (Γκόβαρης, 2001), που μπορεί να
προκύψει από την ενθάρρυνση των διάφορων πολιτισμικών υπο-ομάδων να διεκδικήσουν δημόσια
αναγνώριση,
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες περιπτώσεις σε ενίσχυση
αυτονομιστικών τάσεων, που θα υπονομεύσουν τη νομιμότητα και τος δομές του σύγχρονου
έθνους-κράτους (Ζεμπύλας, 2011).
Η ριζοσπαστική κριτική εστιάζει κυρίως στον ιδεολογικό χαρακτήρα του πολυπολιτισμικού
μοντέλου (Γκόβαρης, 2001). Οι αριστεροί νεομαρξιστές διανοητές θεώρησαν τις πλουραλιστικές
βάσεις της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης ως μη αρκετά ριζοσπαστικές και εν τέλει συντηρητικές.
Για τους νεομαρξιστές η λύση για την αντιμετώπιση της ανισότητας που αναπαράγεται μέσα από
τα σχολικά συστήματα, βρίσκεται περισσότερο έξω από το σχολείο παρά μέσα σε αυτό. Για αυτό

Η μελέτη περίπτωσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι παραδειγματική για δύο λόγους: οι Η.Π.Α. αποτελούν
χαρακτηριστικό μοντέλο της ιστορικής δυναμικής που δημιουργεί η πλανητική εποχή και των αντιφάσεων των δυτικών κοινωνιών,
καθώς επίσης, όσα διαδραματίζονται στις Η.Π.Α., αποτελούν το επίμαχο και επίζηλο αντικείμενο των πολλαπλών ροών
επικοινωνίας και διαβουλεύσεων που ενοποιούν τον σύγχρονο κόσμο (Κόκκινος, 2008).
19
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και πρέπει το βλέμμα να στραφεί κυρίως προς τις κοινωνικές και οικονομικές δομές της
καπιταλιστικής κοινωνίας και στην ταξική καταπίεση (Ζεμπύλας, 2011).
Πολλές από τις παραπάνω θεωρίες επαναπροσδιόρισαν και προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν
τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία ως παράγοντες δράσης και όχι ως άβουλους
εκτελεστές των επιταγών του κράτους και της κοινωνίας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τους
αποδόθηκαν και εκείνες οι μετασχηματιστικές δυνατότητες που η πολυπολιτισμική εκπαίδευση
ευαγγελίζεται.
4. Αναλυτικά Προγράμματα – Προκλήσεις της Μετανεωτερικότητας και Ανάγκη
Μετασχηματισμού- Για μια Αντιρατσιστική Εκπαίδευση
4.1 Προκλήσεις της Μετανεωτερικής Εποχής
Η πολυπολιτισμικότητα είναι μια υπαρκτή κοινωνική πραγματικότητα και μια πραγματική
συνθήκη των σύγχρονων μαζικοδημοκρατικών δυτικών κοινωνιών (Κόκκινος, 2008) που τα
σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα καλούνται να τη διαχειριστούν ως τη μεγαλύτερη πρόκληση. Η
εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται μέσα σε έναν κυκλώνα ορισμών και εννοιών (πολυπολιτισμική
και διαπολιτισμική εκπαίδευση, κοσμοπολιτισμός, κοινοτισμός και αντιρατσιστική αγωγή) και σε
αρκετές περιπτώσεις αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις των καιρών. Το βέβαιο είναι ότι
απαιτείται άμεση δράση ενώ μια διαρκής συζήτηση για τον κατάλληλο δρόμο που πρέπει να
ακολουθηθεί μαίνεται διαρκώς (Νεοφύτου, 2013).
Μέσα σε αυτό το συνεχώς διαμορφούμενο παγκόσμιο περιβάλλον τα παιδιά, ως μελλοντικοί
πολίτες, καλούνται να ανταποκριθούν στις άγνωστες, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές
μεταβολές (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2006). Ο δρόμος για τη διαμόρφωση των αυριανών πολιτών
περνά διαμέσου των ΑΠ, που με δεδομένη τη διαμορφωτική δύναμη που εμπεριέχουν, καλούνται
να διαδραματίσουν σημαίνοντα ρόλο. Είναι η σημερινή μορφή των ΑΠ όμως κατάλληλη για να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μετανεωτερικών κοινωνιών;
4.2 Προς μια μετασχηματιστική εκπαίδευση- Ανέξοδη Συζήτηση ή Ρεαλιστικός Στόχος;
Τα ΑΠ, σύμφωνα με μια ανασκόπηση των ορισμών που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς
μπορούν να επιτελούν και κριτικές μετασχηματικές λειτουργίες. Κατά αυτόν τον τρόπο, δύναται να
αμφισβητήσουν τις σχέσεις εξουσίας και ελέγχου που ενυπάρχουν στις ανθρώπινες πρακτικές, να
απεγκλωβίσουν τον ίδιο τον άνθρωπο από τις κατασκευασμένες αντιλήψεις που ελλοχεύουν σε
κάθε προσπάθεια απεικόνισης της πραγματικότητας και τέλος, να άρουν τις ανισότητες και να του
παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια για να επιζητήσει μια πιο δίκαιη κοινωνία, δράττοντας συνειδητά
και υπεύθυνα (Νεοφύτου, 2013).
Όμως, για να καταφέρουν τα σχολεία, μέσω των ΑΠ, να εμφυσήσουν στους μαθητές την
πολυπολιτισμική ιδιότητα του πολίτη, χρειάζεται σκληρή προσπάθεια (Banks, 2008) και πολιτική
βούληση με αλλαγή κατεύθυνσης των εκπαιδευτικών πολιτικών. Εντός του συγκεκριμένου
πλαισίου, ο Banks (2002), αναφέρεται στην ανάγκη ενός ριζικού μετασχηματισμού ολόκληρου του
αναλυτικού προγράμματος, όπου σε αντίθεση με προσθετικές προσεγγίσεις, δεν προϋποθέτει μια
απλή παράθεση διαφορετικών πολιτισμικών προοπτικών αλλά την κριτική συνεξέτασή τους (οπ.
αναφ. στον Ζεμπύλα, 2011). Αυτή η προσέγγιση, σε συνδυασμό με αυτή της κοινωνικής δράσης,
είναι ικανές, μεταφέροντας τη δράση έξω από τα όρια του σχολείου (Ζεμπύλας, 2011), να
οδηγήσουν στη δημιουργία του βαθιά συνειδητοποιημένου πολίτη, με καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης του. Ταυτόχρονα, εφοδιάζει τον μελλοντικό πολίτη με την ικανότητα στη λήψη αποφάσεων
και δράσεων και απόκτησης γνώσεων που έχουν να κάνουν με διαφορετικές από την δικιά του
πατρίδα κουλτούρες (Banks, 2008).
Στην ανάγκη μετασχηματισμού της εκπαίδευσης αναφέρεται και ο Mc Carthy (1995),
κάνοντας λόγο για μια κριτική χειραφετική πολυπολιτισμικότητα, ως ένα κοινωνικό και πολιτικό
μεταρρυθμιστικό κίνημα που στοχεύει σε συστηματική καταπολέμηση της ανισότητας στα σχολεία.
Εδώ προτείνεται και η αναγκαία αναθεώρηση των ιδεολογικών αναπαραστάσεων των διαφόρων
κοινωνικών ομάδων μέσω μιας συστηματικής κριτικής των διαδικασιών κατασκευής της γνώσης
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(όπ. αναφ. στον Ζεμπύλα, 2011). Σε αυτό συνηγορεί και ο Banks (1993), όταν αναφέρεται ότι οι
μαθητές θα πρέπει να διδαχθούν να είναι κριτικά σκεπτόμενοι, να γνωρίσουν κάτω από ποιες
συνθήκες και ποιοι παράγοντες κατασκευάζουν τη γνώση με απώτερο στόχο να δημιουργήσουν τις
δικές του ερμηνείες του παρελθόντος και του παρόντος, σύμφωνα με δικά τους συμφέροντα, τις
δικές τους ιδεολογίες και παραδοχές (Banks, 1993 ∙ Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2006).
Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι αν οι κυβερνήσεις είναι διατεθειμένες να εγκαταλείψουν
την πρόσληψη του ΑΠ ως μέσο κοινωνικού, οικονομικού, πολιτισμικού ελέγχου και αναπαραγωγής
της κυρίαρχης ιδεολογίας (Apple, 1996) και να διαβούν τον Ρουβίκωνα προς μια μετανεωτερική
μετασχηματιστική αντίληψη της εκπαίδευσης, αφήνοντας οριστικά πίσω τις παρενέργειες της
νεοτερικής εποχής, προσανατολιζόμενοι στην ανάπτυξη θετικών στάσεων στη μάθηση και στη
δημιουργία ενεργών πολιτών (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2006). Ίσως, διαμέσου αυτής της
προσέγγισης, οδηγηθούμε και στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως ο ρατσισμός.
4.3 Αντιρατσιστική εκπαίδευση
Η αντιρατσιστική εκπαίδευση αναπτύχθηκε πρωταρχικά στην Μ. Βρετανία και την Ολλανδία
και σχετίζεται άμεσα με τις φυλετικές συγκρούσεις της δεκαετίας του ’70 και του ’80. Η
αντιρατσιστική εκπαίδευση έχει ως επιδίωξη την διατύπωση μιας εναλλακτικής παιδαγωγικής
πράξης που να λαμβάνει υπόψη της τις εμπειρίες των μειονοτήτων (Γκόβαρης, 2001). Στις
τελευταίες δεκαετίες ο ρατσισμός συνδέθηκε στενά με την ταξική και λευκή κυριαρχία (Πανταζής,
2015). Η επικέντρωση της προσοχής στο δίπολο «λευκών» και «μαύρων», δημιούργησε ένα κλίμα
πόλωσης μεταξύ ντόπιων και μεταναστών, χωρίς να ληφθεί υπόψη οι ανισότητες κα οι συγκρούσεις
μέσα στο εσωτερικό των επιμέρους ομάδων, και κατ’ επέκταση την καταπίεση και την αδικία που
υφίστανται τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα των ντόπιων. Ο ρατσισμός δεν μπορεί να νοηθεί
χωρίς να ληφθεί υπόψη μορφές κοινωνικού αποκλεισμού που σχετίζονται με διάφορες μορφές του,
όπως την κοινωνική τάξη, τη θρησκεία, το φύλο ή την εθνότητα (Γκόβαρης, 2001). Γενικεύοντας,
θα λέγαμε ότι ο ρατσισμός σχετίζεται με μια έλλειψη ισορροπίας των κοινωνικών σχέσεων
εξουσίας στον οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό τομέα (Πανταζής, 2013).
Η αντιρατσιστική εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει σε μακροπρόθεσμο πλάνο στη γνωστική
ικανότητα του ατόμου, καθιστώντας τον ισχυρό απέναντι στον μονόπλευρο επηρεασμό του
εναντίων των «άλλων», καθώς επίσης και να αντιμετωπίσει ρατσιστικές καταστάσεις
αποφεύγοντας τη σύγκρουση και τη χρήση βίας (Πανταζής, 2015). Απαραίτητη προϋπόθεση για να
συμβεί αυτό είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων προ-κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η ενσυναίσθηση και ο
αλτρουισμός. Η αντιρατσιστική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε τρία επίπεδα: στο Μικρο-επίπεδο
της σχολικής τάξης, στο Μεσο-επίπεδο του σχολείου και στο Μακρο-επίπεδο της διερεύνησης του
τι συμβαίνει στον κόσμο (Πανταζής, 2015).
Η αντιρατσιστική πληρότητα και η δράση κατά του ρατσισμού είναι τα δύο βασικά στοιχεία
της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης όταν νοείται ως μια διεξοδική μαθησιακή προσέγγιση. Η
εκπαιδευτική πρακτική της περιλαμβάνει προσεγγίσεις όπως είναι η διαχείριση μορφών του
ρατσισμού χωρίς τη χρήση βίας, η υπέρβαση προκαταλήψεων και στερεοτύπων, η ικανότητα
δημοκρατικής συμμετοχής, η ισότητα των φύλων και η αντιπαράθεση με τα μέσα μαζική
ενημέρωσης ως δίαυλοι που καθορίζουν την κοινωνική και πολιτική συμπεριφορά (Πανταζής,
2015).
Η προστασία κατά των διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδη αρχή των ανθρώπινων δικαιωμάτων
όπως αυτή εκπορεύεται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και
μεταγενέστερες συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Άλλωστε, κάθε ανθρώπινο δικαίωμα είναι
έμφυτο σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση (Πανταζής, 2013). Αξιολογώντας την
αντιρατσιστική προσέγγιση μπορούμε να ισχυριστούμε ότι συνέβαλε στην αποδυνάμωση της
κυρίαρχης αντίληψης και ερμηνείας των προβλημάτων στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Μέχρι
τότε, ο κοινωνικός αποκλεισμός των μεταναστών ερμηνευόταν ως «ανύπαρκτη ετοιμότητα» των
ίδιων των μεταναστών, αλλά πλέον υιοθετείται ως κυρίαρχη αιτία η στάση των ντόπιων απέναντί
τους (Γκόβαρης, 2001).
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5. Συμπεράσματα
Η ψευδαίσθηση μιας παιδαγωγικής μακριά από πολιτικούς επηρεασμούς έχει πλέον
εγκαταλειφθεί. Η ανάλυση των εκπαιδευτικών πολιτικών αναδεικνύει την στενή σχέση που υπάρχει
μεταξύ παιδαγωγικής και πολιτικής (Πανταζής, 2015). Τα ΑΠ έχουν μετατραπεί στους κύριους
εκφραστές των ιδεολογικών κατευθύνσεων των κεντρικών πολιτικών των κυβερνήσεων που
καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το παραγόμενο αποτέλεσμα. Η εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια
διακατέχεται από έναν εθνοκεντρισμό στον τρόπο γραφής των ΑΠ, γεγονός που τα απομακρύνει
από τις απαιτήσεις και τις επιταγές των κοινωνιών της παγκοσμιοποίησης. Η μονοπολιτισμικότητα
του περιεχομένου και ο αναδυόμενος εθνοκεντρισμός τους, αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο που
οφείλουν να υπερπηδήσουν οι ανθρωπιστικές επιστήμες προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση σε
ένα ωριμότερο στάδιο εξέλιξης, εκεί όπου η ετερότητα δε θα γίνεται αποδεκτή ως ριζική διαφορά
και η ταυτότητα δε θα νοείται ως συμπαγής και αναλλοίωτη ουσία.
Η υπέρβαση της μισαλλοδοξίας και της ουσιοκρατικής θεώρησης του κόσμου (φυλή, έθνος,
θρησκεία, κοινωνική τάξη, πολιτισμός), είναι ικανή να προέλθει μέσα από την καλλιέργεια της
κριτικής σκέψης των μαθητών, αλλά και μέσα από τον αναστοχασμό για τον τρόπο παραγωγής και
μετάδοσης της γνώσης. Το φορτίο που καλείται να σηκώσει η εκπαίδευση είναι βαρύ, αλλά
ταυτόχρονα αναδύεται και η μεγάλη πρόκληση: η δημιουργία δηλαδή μιας κοινωνίας συνύπαρξης
ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, που θα περιλαμβάνει πολίτες από διάφορες
χώρες, πρόσφυγες και μετανάστες, στο πλαίσιο της ισοτιμίας. Η προσδοκία γίνεται ενσωμάτωση
και σταθμισμένη ελπίδα, όταν δεν καταπιάνεται μπροστά στο φόβο και την καθολική αβεβαιότητα.
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Ο ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Στριλιγκάς Γεώργιος
striligkas@gmail.com
Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων
Περίληψη
Η παρούσα εργασία ασχολείται με το ερώτημα εάν, κατά πόσον και με ποιες διαδικασίες
προωθείται ο στόχος για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στα νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ)
στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου και Λυκείου, τα οποία εκπονήθηκαν κατά την περίοδο
2011-2015 και εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017. Δεδομένου ότι το μάθημα των
Θρησκευτικών ασχολείται κατεξοχήν με θεολογικές έννοιες, στάσεις και αξίες, άραγε, οι
θρησκευτικές παραδοχές επιδέχονται κριτική επεξεργασία; Εάν ναι, ποιες διδακτικές στρατηγικές,
μέθοδοι και τεχνικές είναι αξιοποιήσιμες για την καλλιέργειά της; Βασική διαπίστωση της εργασίας
είναι ότι η κριτική σκέψη έχει κεντρική θέση στη σύγχρονη διδασκαλία του μαθήματος των
Θρησκευτικών. Η συγκεκριμένη στόχευση απορρέει τόσο από το θεωρητικό παιδαγωγικό πλαίσιο
όσο και από την υφιστάμενη σκοποθεσία και τη διδακτική πρακτική του μαθήματος. Το αίτημα για
την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σχετίζεται με τις πραγματικές παιδαγωγικές ανάγκες των
μαθητών, τους διευκολύνει να κατανοήσουν τη δική τους θρησκευτικότητα και των άλλων, να
οικοδομήσουν την προσωπική τους ταυτότητα και να καλλιεργήσουν δεξιότητες και ικανότητες
που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίζουν τη σύνθετη πραγματικότητα μέσα στην οποία ζουν. Η
προώθηση της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης μέσω των ΠΣ και των εγκεκριμένων
υποστηρικτικών μέσων μπορεί να συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της σχολικής
θρησκευτικής εκπαίδευσης. Τα νέα ΠΣ προωθούν σε εξαιρετικό βαθμό τη διάσταση αυτή, στο
επίπεδο του προσδιορισμού της προσδοκώμενης μάθησης, των διδακτικών περιεχομένων, καθώς
και των προτεινόμενων διδακτικών στρατηγικών και δειγματικών διδακτικών προτάσεων.
Λέξεις κλειδιά: κριτική σκέψη, γνωστικές δεξιότητες, κριτική θρησκευτικότητα.
1. Εισαγωγή
Το 2010, το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε μια ευρύτερη προσπάθεια για την εκπόνηση νέων
ΠΣ σε όλα τα μαθησιακά αντικείμενα. Μολονότι το προγραμματιστικό κείμενο του έργου
(ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 2011) δεν ανέφερε τον όρο «κριτική σκέψη», από την ανάλυση των επιμέρους
σκοπών και στόχων προκύπτει η στόχευση για την ανάγκη πολύπλευρης ανάπτυξή της, δηλαδή στο
επίπεδο των διερευνητικών διαδικασιών, της κατανόησης και της γνώσης, των δεξιοτήτων
επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και της δημιουργικής και αποτελεσματικής σύνδεσης του
σχολείου και των μαθητών με την ευρύτερη κοινότητα.
Το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, συνοδευόμενο από τον αντίστοιχο
Οδηγό Εκπαιδευτικού, ολοκληρώθηκε το 2011 και εφαρμόστηκε πιλοτικά για μια τριετία. Κατά το
σχολ. έτος 2015-16, εκπονήθηκε το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Λυκείου και ο αντίστοιχος Οδηγός
Εκπαιδευτικού. Από το σχολ. έτος 2016-17, τα νέα ΠΣ εφαρμόζονται καθολικά σε όλα τα σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΠΠΕΘ, 2016), ενώ κατά τον Ιούνιο του 2017
έγινε προγραμματισμένη αναθεώρησή τους (ΠΣ Δημοτικού-Γυμνασίου, 2017ˑ ΠΣ Λυκείου, 2017).
Το ΠΣ στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου χαρακτηρίζεται ως Πρόγραμμα Διαδικασίας
(Βρεττός & Καψάλης, 2009ˑ Ματσαγγούρας, 2006) και είναι θεματοκεντρικό, ενώ του Λυκείου είναι
εννοιοκεντρικό και μεθοδοκεντρικό. Κύριες αλλαγές που προωθούν τα νέα ΠΣ είναι η θεώρηση του
θρησκευτικού γραμματισμού ως βασικού σκοπού της θρησκευτικής εκπαίδευσης, η αναδιάταξη των
διδακτικών θεμάτων, τα οποία προσεγγίζονται από τη σκοπιά των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των
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μαθητών σύμφωνα με την ηλικία τους, καθώς και η εφαρμογή νέας διδακτικής μεθοδολογίας, στην
κατεύθυνση της διερευνητικής, βιωματικής και συμμετοχικής μάθησης.
Το ΠΣ Δημοτικού-Γυμνασίου αναγνωρίζει ότι στο ευρωπαϊκό περιβάλλον βασικοί εκπαιδευτικοί
στόχοι του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι «η ενσυναίσθηση, η κατανόηση, η κριτική
στοχαστικότητα και η ευρύτητα των οριζόντων του». Το μάθημα των Θρησκευτικών για να
ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, χρειάζεται να παρέχει διευρυμένη
γνώση «γύρω από τις θρησκείες», αλλά και «μέσα από τη θρησκεία», ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να
συνομιλήσουν προσωπικά με την πραγματικότητα που τους περιβάλλει και να οικοδομήσουν
προσωπικές θρησκευτικές στάσεις. Η μορφωτική αποστολή του μαθήματος υπερβαίνει τα
φαινομενολογικά χαρακτηριστικά μιας απλής θρησκειολογικής ή εγκυκλοπαιδικής ενημέρωσης.
Στοχεύει σε ένα «θρησκευτικά εγγράμματο άνθρωπο», ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από «ηθική και
κοινωνική ευαισθησία». Επιπρόσθετα, αποβλέπει στο να συντελέσει «στη γνωριμία, στην κριτική
κατανόηση, στον σεβασμό και στον διάλογο μεταξύ ανθρώπων» που έχουν διαφορετικές θρησκευτικές
πεποιθήσεις ή απόψεις. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, χρειάζεται από τους μαθητές «κριτική
κατανόηση των δογματικών, λατρευτικών, υπαρξιακών και πολιτισμικών εκφράσεων» της
θρησκευτικότητας, πολυεπίπεδη διερεύνηση, ερμηνευτική αποκωδικοποίηση και κατανόηση των
θρησκευτικών προσεγγίσεων, προβληματισμός και ευαισθητοποίηση. Η διαδικασία αυτή, αφενός,
απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να έχει ο ίδιος «στοχαστικοκριτικές δεξιότητες» και, αφετέρου, οδηγεί τον
μαθητή στην ενεργοποίηση και καλλιέργεια ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων (ΠΣ ΔημοτικούΓυμνασίου, 2017, σσ. 1-4).
Το ΠΣ του Λυκείου στοχεύει σε ένα σύγχρονο θρησκευτικό γραμματισμό, όπου ο μαθητής,
σε ένα βιωματικό, ερευνητικό και διαλογικό πλαίσιο, «γνωρίζει τον εαυτό του και τον κόσμο μέσα
από τη γλώσσα της πίστης και της θρησκείας, επικεντρώνοντας στην κριτική ερμηνεία και στην
υπαρξιακή νοηματοδότηση, ως προσωπική και διαπροσωπική παρέμβαση του ίδιου του μαθητή, αλλά
και στην ανακαίνιση της προσωπικής και συλλογικής ζωής του» (ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ, 2014, σ. 3).
2. Θεωρητικό πλαίσιο
Στον 20ό αιώνα, ιδιαίτερη ώθηση στην έρευνα γύρω από τα θέματα της κριτικής σκέψης
έδωσε η ανάπτυξη των αναπτυξιακών και γνωστικών θεωριών της Ψυχολογίας και της
Παιδαγωγικής. Στο πλαίσιο αυτό, μελετήθηκαν τα στάδια της γνωστικής και λογικής ανάπτυξης και
ειδικότερα η διαδικασία μετάβασης από ένα προλογικό στάδιο ανάπτυξης του παιδιού στην
ωρίμανση της λογικής και της κριτικής σκέψης. Το αίτημα για την καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης ενίσχυσαν οι σύγχρονες κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης
και διδακτικής, οι οποίες επέκτειναν ή τροποποίησαν τα συμπεράσματα από τις λεγόμενες
γνωστικές θεωρίες (ενδεικτικά: Κασσωτάκης & Φλουρής, 2003, σ. 35 κ.ε.). Προς την ίδια
κατεύθυνση συνέβαλαν οι λεγόμενες ανθρωπιστικές παιδαγωγικές θεωρίες, καθώς και οι σύγχρονες
κριτικές παιδαγωγικές θεωρίες. Επιπρόσθετα, οι έρευνες γύρω την πολλαπλή νοημοσύνη (Gardner,
1993) και οι σύγχρονες θεωρίες για τον γραμματισμό και τους πολυ-γραμματισμούς ανέδειξαν την
ανάγκη για ολόπλευρη μαθησιακή καλλιέργεια και ειδικότερα τόνισαν το αίτημα για ανάπτυξη της
λειτουργικής, της δημιουργικής και της κριτικής σκέψης.
Το μάθημα των Θρησκευτικών κατά κανόνα ακολουθεί τις ευρύτερες εξελίξεις, τόσο στον χώρο
των θεωριών μάθησης και διδακτικής όσο και στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στον χώρο της
σύγχρονης Θρησκειοπαιδαγωγικής ανιχνεύονται επιδράσεις από φαινομενολογικές, κριτικές και
κονστρουκτιβιστικές παιδαγωγικές τάσεις, οι οποίες ενίσχυσαν το αίτημα για την ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης (Οδηγός Εκπαιδευτικού Δημοτικού-Γυμνασίου, 2014, σσ. 9-23ˑ Γριζοπούλου, 2008).
Με έμπνευση από τη νέα παιδαγωγική και κυρίως από τη δέσμη θεωρήσεων του όψιμου
εποικοδομισμού, τα νέα ΠΣ είναι μαθησιοκεντρικά, αντιλαμβάνονται τη μάθηση κυρίως ως προϊόν
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, προωθούν την ανακαλυπτική μάθηση και την κριτική σκέψη, την
πολυτροπικότητα της διδασκαλίας και τη διαφοροποιημένη διδακτική (Οδηγός Εκπαιδευτικού
Λυκείου, 2017, σ. 17).
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Το θεωρητικό πλαίσιο για την παιδαγωγικο-διδακτική θεμελίωση του ΠΣ ΔημοτικούΓυμνασίου, όπως αναλύεται στον Οδηγό Εκπαιδευτικού (σ. 41-49), παραπέμπει στις ευρωπαϊκές
εξελίξεις γύρω από τη θρησκειοπαιδαγωγική επιστήμη, καθώς και στις σχετικές εξελίξεις στον
ελληνικό χώρο. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδέες του J. Dewey και του J. Bruner για τη διερευνητική και
ανακαλυπτική μάθηση, τις γνωστικές και κονστρουκτιβιστικές θεωρίες για τη διδασκαλία/μάθηση,
καθώς επίσης τις σύγχρονες θρησκειοπαιδαγωγικές θεωρίες, ιδιαιτέρως του Μ. Grimmitt
(κονστρουκτιβιστική προσέγγιση) και του Α. Wright (ερμηνευτική κριτική προσέγγιση), το ΠΣ
προχωρεί σε μια δημιουργική σύνθεση χωρίς μονομερείς εξαρτήσεις, η οποία σε σχέση με το
εκπαιδευτικό παρελθόν αποτελεί καινοτόμα εκπαιδευτική πρόταση, στο πλαίσιο των αναγκών και των
δυνατοτήτων του σύγχρονου ελληνικού σχολείου (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2013).
Το φιλοσοφικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο του ΠΣ του Λυκείου είναι ο πραγματισμός και η
δέσμη παιδαγωγικο-διδακτικών θεωρήσεων του όψιμου κονστρουκτιβισμού (ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ, 2014, σ. 6ˑ
Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2015, σ. 144). Το ΠΣ προτείνει τη βιωματική μέθοδο των Mary Kalantzis &
Bill Cope (2001) και τη διερευνητική μέθοδο του Clive Erricker (2010) ως βασικές μεθόδους
διδασκαλίας. Οι επιλεγμένες μέθοδοι, στα επιμέρους βήματά τους, επιτρέπουν την πολυπρισματική
προσέγγιση των θρησκευτικών ζητημάτων, αναδεικνύουν τη συνθετότητά τους και προωθούν την
καλλιέργεια γνωστικών-νοητικών, συναισθηματικών, επικοινωνιακών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων.
Ταυτόχρονα, το ΠΣ αξιοποιεί μεγάλη ποικιλία διδακτικών τεχνικών όλων των τύπων, με έμφαση στις
μαθησιακές δραστηριότητες διερευνητικής, βιωματικής και συνεργατικής μορφής.
Το μάθημα των Θρησκευτικών έχει ως αποστολή να μορφώσει τους μαθητές θρησκευτικά, με
απώτερο στόχο την ελεύθερη διαμόρφωση θρησκευτικής συνείδησης, στο πλαίσιο της κοινωνίας
μέσα στην οποία ζουν. Κατά τη διδακτική διεργασία ασχολείται με τις θρησκευτικές παραδοχές και
παραστάσεις που έχουν οι μαθητές και παρέχει ευκαιρίες για κατανόηση και ερμηνεία τους, καθώς
επίσης για αναστοχασμό και γνωριμία με την ετερότητα. Δίνει στους μαθητές την ευκαιρία όχι
μόνο να ενημερωθούν γύρω από τα θεολογικά θέματα, αλλά και να κατανοήσουν σε βάθος, να
ερμηνεύσουν, να προβληματιστούν γύρω από αυτά, να συζητήσουν, να διερευνήσουν, να
συσχετίσουν, να κρίνουν, να εξετάσουν ηθικά διλήμματα, να λύσουν προβλήματα, να εκφραστούν,
να αναζητήσουν ιδέες, να οραματιστούν τον κόσμο στον οποίο θέλουν να ζήσουν. Τα μορφωτικά
αγαθά του μαθήματος δεν είναι μόνο γνώσεις γύρω από τα θεολογικά θέματα και τις
παραδεδομένες θρησκευτικές αφηγήσεις, αλλά και στάσεις και αξίες και δεξιότητες.
Τα παραπάνω είναι συμβατά με βασικές θέσεις της βιβλικής και πατερικής θεολογίας. Η
τελευταία έχει αναπτύξει πλούσια γραμματεία γύρω από το ζήτημα της λογικής και διανοητικής
λειτουργίας του ανθρώπου. Οι πατέρες της Εκκλησίας αναγνώριζαν διαχρονικά την αξία της
γνώσης και της μάθησης, καθώς και της διδασκαλίας, την οποία θεωρούσαν υψηλή τέχνη και
επιστήμη και πρόβαλλαν παιδαγωγικές αρχές οι οποίες είναι διαχρονικά σημαντικές.
3. Ο στόχος της κριτικής σκέψης στα νέα ΠΣ
Σύμφωνα με το ΠΣ Δημοτικού-Γυμνασίου, οι προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις και
μαθησιακές διαδικασίες, μεταξύ άλλων, προωθούν: «κριτική προσέγγιση των θρησκευτικών
διδασκαλιών με στόχο την ερμηνεία τους και γενικότερα την αξιοποίηση ενός πλαισίου κριτικής
διδασκαλίας και μάθησης», «διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση», «διαθεματικότητα και
διεπιστημονικότητα», «καλλιέργεια στάσεων, συμπεριφορών και αξιών», «ανάδειξη δημιουργικών
δεξιοτήτων», «πολυεπίπεδη διδασκαλία», «μεταγνωστική λειτουργία» (ΠΣ Δημοτικού-Γυμνασίου, σ. 6).
Στον Οδηγό Εκπαιδευτικού Δημοτικού-Γυμνασίου αναλύεται διεξοδικά η νέα διδακτική
προσέγγιση, η οποία αποβλέπει στη μετάβαση από την κυριαρχία του διδακτικού μονολόγου σε
στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας οι οποίες είναι περισσότερο μαθησιοκεντρικές και
δημιουργικές, ενεργοποιούν το σύνολο των μαθητών, καλλιεργούν όλους τους τομείς μάθησης και
προάγουν την κριτική σκέψη. Στο πλαίσιο αυτό παρατίθεται και παρουσιάζεται μια μεγάλη
ποικιλία διδακτικών τεχνικών διάφορων τύπων, οι οποίες είναι αξιοποιήσιμες σε μαθησιακές
δραστηριότητες. Για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ιδιαίτερα προβάλλεται η δέσμη
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διδακτικών μοτίβων του Artful Thinking, η εκπαιδευτική χρήση του οποίου έχει συνδεθεί με την
καλλιέργειά της (Οδηγός Εκπαιδευτικού Δημοτικού-Γυμνασίου, 2014, σσ. 130-152).
Στο Γυμνάσιο, ο σκοπός της θρησκευτικής εκπαίδευσης εξειδικεύεται σε μια ερμηνευτική
κατανόηση των θρησκευτικών διδασκαλιών –πρωταρχικά της Ορθόδοξης και σε ένα ευρύτερο κύκλο
των χριστιανικών παραδόσεων της Ευρώπης και άλλων θρησκειών– και επιδιώκεται «μια κριτική
παρουσίασή τους» μέσα από τους θεμελιώδεις άξονες «Θεός, κόσμος, άνθρωπος, ηθική, κοινωνία,
πολιτισμός, σύγχρονη ζωή» (ΠΣ Δημοτικού-Γυμνασίου, σ. 5).
Στην Α΄ Γυμνασίου, μέσα από τον άξονα «Πορεία και ανάπτυξη», οι μαθητές καλούνται να
οικοδομήσουν τον προσωπικό κόσμο τους, σε επίπεδο νοήματος και αξιών, μέσα από τη σύνδεση και
την αναμέτρηση των ερωτημάτων που τους απασχολούν με τις προτάσεις και τις απαντήσεις του
Χριστιανισμού. Από τη στατιστική επεξεργασία των ρηματικών φράσεων που εισάγουν τους γενικούς
στόχους, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κατά Θεματική Ενότητα και τις προσδοκώμενες
επάρκειες, διαπιστώνεται η επιδίωξη ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης. Είναι
χαρακτηριστικό ότι σχεδόν απουσιάζουν ρήματα που παραπέμπουν σε δασκαλοκεντρική θεώρηση του
σχεδιασμού της διδασκαλίας, του τύπου: «ενημερωθούν», «πληροφορηθούν», «γνωρίσουν» κλπ. Οι
φράσεις στο σύνολό τους είναι μαθησιοκεντρικές και μεθοδοκεντρικές, δηλαδή αναφέρονται σε
διαδικασίες και αποτελέσματα που αφορούν στον ίδιο τον μαθητή. Κατηγοριοποίηση των ρηματικών
φράσεων που εισάγουν γενικούς στόχους, προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και
προσδοκώμενες επάρκειες στην Α΄ Γυμνασίου, παρατίθεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Α΄ Γυμνασίου

Γενικοί στόχοι
αναγνωρίσουν
αναπτύξουν
ενδιαφέρον
- αξιολογήσουν
-

-

γνωρίσουν (2)
εξοικειωθούν
θεωρήσουν

καλλιεργήσουν
στάσεις
- κατακτήσουν
επάρκειες
- κατανοήσουν (2)
-

-

προσεγγίσουν (2)
συνειδητοποιήσουν (2)

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κατά την ανάπτυξη των ΘΕ
-

αναγνωρίζουν (6)
αναθεωρούν
αναφέρουν
αξιολογούν (4)
αποκρυπτογραφούν
αποτιμούν (2)
βγάζουν συμπεράσματα
διακρίνουν (4)
διαπιστώνουν

-

διασαφηνίζουν
διασυνδέουν
διατυπώνουν απόψεις
διερευνούν (2)
εκφράζουν
εντοπίζουν
εξακριβώνουν
εξετάζουν
εξηγούν (6)

-

επαληθεύουν
επιβεβαιώνουν (2)
επισημαίνουν
επιχειρηματολογούν
καλλιεργούν στάση
καταγράφουν
κατονομάζουν
καταγράφουν
κατονομάζουν

κρίνουν
μελετούν
μπαίνουν στη θέση
παρουσιάζουν (3)
περιγράφουν (2)
προεκτείνουν
τη
σκέψη τους
- σκιαγραφούν
- συγκεφαλαιώνουν
-

Προσδοκώμενες επάρκειες των μαθητών στο τέλος της τάξης
-

αναγνωρίζουν
αναζητούν
ανακαλύπτουν (2)
αναλύουν
αναπτύσσουν (2)
ανιχνεύουν
αντιλαμβάνονται (2)
αξιολογούν (2)
αποκτούν επίγνωση
αποφεύγουν
βρίσκουν

-

διακρίνουν
διαλέγονται
διαμορφώνουν
διατυπώνουν
διορθώνουν
εδραιώνουν άποψη
εκφράζουν (3)
εμπεδώνουν
εξετάζουν
επεκτείνουν
τη
σκέψη τους

-

επεξεργάζονται
επικοινωνούν
επινοούν
εργάζονται
καλλιεργούν (4)
κατανοούν (3)
μαθαίνουν (2)
περιγράφουν (2)
προβληματίζονται
προσδιορίζουν (2)
σταθμίζουν
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-

συμμετέχουν
συναισθάνονται (2)
συνδέουν (2)
συνειδητοποιούν
συνεργάζονται
συντονίζουν
σχολιάζουν
ταξινομούν
χειρίζονται
χρησιμοποιούν (2)
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Η Β΄ Γυμνασίου αναπτύσσεται γύρω από τον άξονα «Πορεία μέσα από αντιθέσεις». Οι
Θεματικές Ενότητες οργανώνονται γύρω από ζητήματα θρησκευτικών και κοινωνικών κρίσεων και
αντιθέσεων, καθώς και της διερεύνησης τρόπων για την υπέρβασή τους, συσχετίζοντας τη βίωση
κρίσιμων εμπειριών στη φάση της εφηβικής ανάπτυξης, σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, με
τη διερεύνηση ιστορικών γεγονότων που αφορούν σε αντιθέσεις, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις
στον χώρο της θρησκείας. Μελετώντας τη συνθετότητα των ζητημάτων αυτών οι μαθητές
ανιχνεύουν προτάσεις και διαδικασίες σύνθεσης για την υπέρβαση των κρίσεων στη θρησκεία και
γενικότερα στην ανθρώπινη ζωή.
Από τη στατιστική επεξεργασία των ρηματικών φράσεων που εισάγουν τους γενικούς
στόχους, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κατά Θεματική Ενότητα και τις
προσδοκώμενες επάρκειες της Β΄ τάξης εξάγονται και εδώ παρόμοια συμπεράσματα, όπως στην Α΄
Γυμνασίου (Πίνακας 2).
Πίνακας 2. Β΄ Γυμνασίου

Γενικοί στόχοι
-

αναγνωρίσουν
ανιχνεύσουν
αντιληφθούν

-

γνωρίσουν (2)
διακρίνουν
διερευνήσουν

-

εμβαθύνουν
καλλιεργήσουν

-

συναισθανθούν
συνειδητοποιήσουν (2)

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κατά την ανάπτυξη των ΘΕ
-

αναγνωρίζουν (7)
ανακαλύπτουν
αναλύουν (3)
ανιχνεύουν
αντιπαραβάλλουν (2)
αξιολογούν (7)
απαριθμούν
αποτιμούν
αποτιμούν
διακρίνουν (2)

-

διαμορφώνουν
άποψη
εξηγούν (7)
επιβεβαιώνουν (2)
επισημαίνουν (4)
ερμηνεύουν
διαπιστώνουν (2)
διατυπώνουν (4)
διατυπώνουν
διερευνούν
διευρύνουν

-

εκφράζουν (3)
ελέγχουν (2)
ελέγχουν
εμπλουτίζουν
εντοπίζουν (3)
εξετάζουν (2)
κρίνουν
μπαίνουν στη θέση
παρουσιάζουν (2)

-

περιγράφουν (3)
περιγράφουν (2)
προσδιορίζουν
σκιαγραφούν
σταθμίζουν
συναισθανθούν
συναισθάνονται (2)
αναγνωρίζουν
ανακαλύπτουν

Προσδοκώμενες επάρκειες των μαθητών στο τέλος της τάξης
-

αιτιολογούν
αναγνωρίζουν (3)
αναζητούν
αναθεωρούν
ανακαλύπτουν (3)
αναλύουν (2)
αναπτύσσουν
αναστοχάζονται
ανιχνεύουν (2)
αντιλαμβάνονται
αξιολογούν (5)
αποδέχονται
αποτιμούν

-

βελτιώνουν
βιώνουν
βρίσκουν
δεσμεύονται
διαλέγονται (2)
διερευνούν (3)
διευρύνουν
διορθώνουν
εκφράζουν (3)
ελέγχουν
εμπεδώνουν (2)
εξασκούνται

-

εξετάζουν
επεξεργάζονται (2)
επεξηγούν
επικοινωνούν (2)
επινοούν
επισημαίνουν (2)
εργάζονται με στόχους
ερμηνεύουν
ευαισθητοποιούνται
καλλιεργούν (2)
κατανοούν (4)
μαθαίνουν να ακούν

-

οργανώνουν
προσδιορίζουν
προσεγγίζουν
συγκρίνουν
συμμετέχουν (2)
συναισθάνονται
συνδέουν
συνειδητοποιούν (3)
συντονίζουν (2)
σχεδιάζουν
τοποθετούνται
χρησιμοποιούν

Στην Γ΄ Γυμνασίου, η οποία αναπτύσσεται γύρω από τον άξονα «Από το τοπικό στο
οικουμενικό», επιδιώκεται ένα διερευνητικό άνοιγμα σε ένα ευρύτερο θρησκευτικό ορίζοντα, στη
διαδρομή από το οικείο περιβάλλον προς τον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο και την οικουμένη. Στην
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τάξη αυτή οι μαθητές «διερευνούν κριτικά» τις τοποθετήσεις της θρησκείας πάνω σε ζητήματα και
όψεις της σύγχρονης ζωής, καθώς και θρησκευτικές προτάσεις που κομίζουν ελπίδα για τη
μεταμόρφωση του σύγχρονου κόσμου. Όπως στις προηγούμενες τάξεις, έτσι και κατά την
ανάπτυξη της Γ΄ τάξης αναγνωρίζεται η ποικιλία και η ισορροπία ανάμεσα σε γνωσιακούς και
άλλους στόχους, καθώς επίσης η έμφαση σε διαδικασίες διερεύνησης, διαλόγου και νοητικής
επεξεργασίας, με ενεργό εμπλοκή όλων των μαθητών. Στον Πίνακα 3 καταχωρίζεται
συγκεντρωτικός κατάλογος των ρηματικών φράσεων που εισάγουν γενικούς στόχους,
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και προσδοκώμενες επάρκειες στην Γ΄ τάξη.
Πίνακας 3. Γ΄ Γυμνασίου

Γενικοί στόχοι
-

αναστοχαστούν
αντιληφθούν (2)
γνωρίσουν (2)

εμβαθύνουν
εμπεδώσουν
επεξεργαστούν

-

-

κατανοήσουν
Οικοδομήσουν
προσεγγίσουν

-

συναισθανθούν
συνειδητοποιήσουν

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κατά την ανάπτυξη των ΘΕ
-

αναγνωρίζουν (3)
αναδείξουν
αναθεωρούν
αναστοχάζονται (2)
αντιπαραβάλλουν
αξιολογούν (5)
αποτιμούν
διακρίνουν (3)
διαπιστώνουν (2)
διασαφηνίζουν (4)

-

διατυπώνουν (5)
διερευνούν (2)
διευρύνουν
εκφράζουν (2)
ελέγχουν (3)
εμπλακούν
εντοπίζουν (2)
εξακριβώνουν
εξετάζουν (3)
εξηγούν (3)

-

επαληθεύουν (2)
επεξεργαστούν
επεξηγούν
επιβεβαιώνουν
επιχειρηματολογούν
(2)
ερευνούν
ερμηνεύουν
θεωρήσουν
κατανοούν

-

κρίνουν
μοιράζονται (2)
μπαίνουν στη θέση
παρουσιάζουν (2)
προσδιορίζουν (2)
προτείνουν
συγκρίνουν
συνδυάσουν
συνειδητοποιήσουν

Προσδοκώμενες επάρκειες των μαθητών στο τέλος της τάξης
-

αναγνωρίζουν (4)
ανακαλύπτουν (2)
αναλύουν
αναπτύσσουν
αναστοχάζονται
αντιλαμβάνονται
αξιολογούν (2)
αποτιμούν (2)
δεσμεύονται (2)
διαλέγονται
διαμορφώνουν

-

διαπιστώνουν
διατυπώνουν
διερευνούν
εκφράζουν
ελέγχουν
εμβαθύνουν (2)
εντοπίζουν (2)
εξετάζουν
επεκτείνουν
επεξεργάζονται (3)
επικοινωνούν (2)

-

ερμηνεύουν (2)
εφαρμόζουν
θεωρούν
ισχυροποιούν
καλλιεργούν
κατανοούν (2)
μοιράζονται
οργανώνουν
παρουσιάζουν
προσανατολίζονται
προσδιορίζουν

-

προσεγγίζουν (2)
συγκρίνουν
συμμετέχουν (2)
συναισθάνονται
συνδέουν
συνειδητοποιούν (3)
συνθέτουν
συντονίζουν (2)
σχεδιάζουν
χρησιμοποιούν

Το ΠΣ στα Θρησκευτικά Λυκείου, αν και παρουσιάζει ορισμένες διαφορές ως προς τα
μορφολογικά χαρακτηριστικά με το αντίστοιχο του Δημοτικού-Γυμνασίου, έχει κοινό
προσανατολισμό και το προεκτείνει.
Οι σκοποί της θρησκευτικής εκπαίδευσης στο Λύκειο είναι: α) Η ανάπτυξη της προσωπικής
ταυτότητας, β) η καλλιέργεια ανθρωπιστικής και Ελληνικής παιδείας, γ) ο θρησκευτικός
γραμματισμός, δ) η κριτική θρησκευτικότητα, ε) η γνωριμία και επικοινωνία με τον «άλλον», στ) η
κοινωνικοποίηση, και ζ) η λειτουργία της τάξης ως κοινότητας μάθησης. Είναι ενδεικτικό ότι η
κριτική θρησκευτικότητα ορίζεται ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της θρησκευτικής
εκπαίδευσης, για την ανάπτυξη της οποίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλλιέργεια της
κριτικής σκέψης, στο πλαίσιο μιας «ολιστικής νοημοσύνης». Η κριτική θρησκευτικότητα βασίζεται
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στην ελευθερία, τη διερευνητικότητα, την ενεργό συμμετοχή, την ειρηνική προδιάθεση, τη
συνεργασία, τον σεβασμό του άλλου και τον πλουραλισμό και βρίσκεται στον αντίποδα του
ηθικισμού, του φανατισμού, της μισαλλοδοξίας και του φονταμενταλισμού. Οι μαθητές καλούνται
να αναπτύξουν κριτική σκέψη, ώστε να μπορούν αφενός να ερμηνεύουν και να κατανοούν τη
θρησκευτικότητα στο ιστορικό παρελθόν και το παρόν και αφετέρου να ρυθμίζουν τη δική τους
συμμετοχή στον σύνθετο κόσμο της εποχής τους (ΠΣ Λυκείου, 2017, σσ. 1-2).
Κατά τη στατιστική αποτύπωση των ρηματικών φράσεων που εισάγουν τους ειδικούς
στόχους κατά τάξη και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κατά διδακτική ενότητα, στο
ΠΣ του Λυκείου, διαπιστώνεται πολύπλευρη στόχευση, η οποία αγκαλιάζει όλους τους
μαθησιακούς τομείς, καθώς επίσης ο προσανατολισμός για δημιουργική αξιοποίηση και
ενεργοποίηση νοητικών, διερευνητικών και βιωματικών διεργασιών, οι οποίες αφενός προάγουν
την κριτική σκέψη και αφετέρου, γενικότερα, επιδιώκουν την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή.
Στον Πίνακα 4 είναι εμφανής η τάση για την αξιοποίηση από τους μαθητές ανώτερων γνωστικών
δεξιοτήτων και συνακόλουθα της κριτικής σκέψης.
Πίνακας 4. ΠΣ στα Θρησκευτικά Λυκείου

Α΄ Λυκείου

Ειδικοί στόχοι

Προσδοκώμενα
μαθησιακά
αποτελέσματα
κατά
την
ανάπτυξη
των
διδακτικών ενοτήτων

Β΄ Λυκείου

Γ΄ Λυκείου

-

αντιληφθούν
διερευνήσουν
ερευνήσουν
καλλιεργήσουν (2)
μελετήσουν
προσεγγίσουν
συνειδητοποιήσουν
τοποθετηθούν

-

ανακαλύψουν
αναπτύξουν
διαπιστώσουν
διερευνήσουν
εξετάσουν
προσεγγίσουν

-

ανακαλύψουν
ανιχνεύσουν
διερευνήσουν
προσεγγίσουν

-

αναγνωρίζουν (4)
αναδεικνύουν (2)
αναλύουν (2)
αξιολογούν (5)
αξιοποιούν
διακρίνουν (5)
διατυπώνουν (5)
διερευνούν (2)
εκτιμούν
ελέγχουν
εντοπίζουν (3)
εξετάζουν (5)
εξηγούν (3)
επισημαίνουν (3)
ερμηνεύουν (4)
κρίνουν (2)
περιγράφουν
προσδιορίζουν
σκιαγραφούν
συνδέουν (2)
συνδυάζουν (2)
συσχετίζουν (2)
ταυτοποιούν

-

αναγνωρίζουν (8)
αναδεικνύουν (3)
ανακαλύπτουν
αναλύουν (5)
αναπτύσσουν
αξιολογούν (7)
αποκωδικοποιούν (3)
Ασκούν
διακρίνουν (8)
διαπιστώνουν (4)
διερευνούν (5)
δίνουν παραδείγματα
εκτιμούν (4)
εντοπίζουν
εξετάζουν (4)
ερμηνεύουν
περιγράφουν
προσδιορίζουν (4)
προτείνουν
συγκρίνουν
συνδέουν
συσχετίζουν

-

αναγνωρίζουν
αναδεικνύουν (2)
αναλύουν (3)
αξιολογούν (6)
διακρίνουν (3)
διατυπώνουν (4)
διερευνούν (2)
δικαιολογούν
εκφράζουν
εξετάζουν (2)
εξηγούν
κρίνουν
παρουσιάζουν
προσδιορίζουν
προσεγγίζουν
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4. Συμπεράσματα
1. Βασική διαπίστωση της εργασίας είναι ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης έχει κεντρική
θέση στη διδασκαλία του σύγχρονου μαθήματος των Θρησκευτικών.
2. Η συγκεκριμένη στόχευση απορρέει τόσο από το θεωρητικό παιδαγωγικό πλαίσιο όσο και
από την υφιστάμενη σκοποθεσία και τη διδακτική πρακτική του μαθήματος.
3. Το αίτημα για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σχετίζεται με τις πραγματικές
παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών, τους διευκολύνει να κατανοήσουν τη δική τους
θρησκευτικότητα και των άλλων, να οικοδομήσουν την προσωπική τους ταυτότητα και να
καλλιεργήσουν δεξιότητες και ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίζουν
δημιουργικά και αποτελεσματικά τη σύνθετη πραγματικότητα μέσα στην οποία ζουν.
4. Η προώθηση της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης μέσω των ΠΣ και των εγκεκριμένων
υποστηρικτικών μέσων στα Θρησκευτικά μπορεί να συμβάλλει στην ουσιαστική
αναβάθμιση της σχολικής θρησκευτικής εκπαίδευσης, μέσα από την αξιοποίηση
κατάλληλων διδακτικών θεμάτων και στρατηγικών μάθησης.
5. Τα νέα ΠΣ προωθούν σε εξαιρετικό βαθμό τη διάσταση αυτή, τόσο στο επίπεδο του
προσδιορισμού της προσδοκώμενης μάθησης όσο και των προτεινόμενων διδακτικών
στρατηγικών και δειγματικών διδακτικών προτάσεων.
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
Μαυρίδης Συμεών
s.mavridis@hotmail.com
Τμήμα Κοινωνική Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, ΔΠΘ, ΠΔ 407/1980
Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή του φαινόμενου της εξέλιξης και
σύνδεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την ευτυχία. Αρχικώς, η ανάλυση εστιάζει στο
ιστορικό και νομικό υπόβαθρο των δικαιωμάτων και ακολούθως στο εσωτερικό τους βαθύτερο
περιεχόμενο που είναι η ευτυχία. Εξ αρχής, η συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων
συνδέθηκε με την ανθρώπινη ευτυχία. Δυστυχώς, όμως, παρά το μεγάλο αριθμό των δικαιωμάτων,
ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών, η τελική επικράτηση του καπιταλισμού οδήγησε στην
ραγδαία υποχώρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και στην επίταση της αναστολής των ατομικών
δικαιωμάτων. Τα ανωτέρω γεγονότα τελικά επέδρασαν ως επιβαρυντικές περιπτώσεις στις ήδη
υπάρχουσες εξωτερικές και εσωτερικές αντιφάσεις των ίδιων των δικαιωμάτων έναντι της ουσίας
της δικαιοσύνης. Ως φυσικό επακόλουθο οι κοινωνικές παθογένειες και αναταραχές οξύνθηκαν
όπως η μετανάστευση, η ανισότητα του πλούτου και ο κοινωνικός αποκλεισμός ευρύτερων
πληθυσμιακών ομάδων.
Λέξεις κλειδιά: δικαιώματα, ευτυχία, καπιταλισμός, σοσιαλισμός
1. Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία εξετάζει το παράδοξο φαινόμενο της μακραίωνης συνύπαρξης της
ψηλαφητής ανθρώπινης δυστυχίας, όπως αποτυπώνεται στην κοινωνική πραγματικότητα από τη
σωρεία κοινωνικών παθογενειών όπως ενδεικτικά πολέμους, ανισότητα, φτώχεια, κοινωνικό
αποκλεισμό, ανεργία, με τον ορυμαγδό της παγκόσμιας ανάπτυξης των συνταγματικώνανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το φαινόμενο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω και του
γεγονότος ότι ιστορικώς και διαχρονικώς τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν τεθεί εντός των
συνταγματικών χαρτών και των διεθνών συνθηκών, με σκοπό την εμπέδωση και επέκταση της
ανθρώπινης ευτυχίας.
2. Η εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως περιεχόμενο παρουσιάστηκαν ως «πρoπλάσματα θεμελιωδών
ελευθεριών» στην Αρχαία Ελλάδα (Αρναούτογλου, 2007) και ακολούθως στην κατοπινή Ρωμαϊκή
Δημοκρατία (Τζαμτζής 2006). Η σταδιακή τροπή της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας (Res Publica) σε
Αυτοκρατορία ήδη από την εποχή του Ιούλιου Καίσαρα και του Οκταβιανού περιόρισε την
ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδίως των πολιτικών με τον παραγκωνισμό της Συγκλήτου
(ανατολή της περιόδου της Ηγεμονίας - Principatus). Η αδρανοποίηση των πολιτικών δικαιωμάτων
ουσιαστικά διήρκησε μέχρι την απαρχή του συνταγματισμού με την Αγγλική Επανάσταση τον 17 ου
αιώνα, και την Αμερικανική και Γαλλική Επανάσταση έναν αιώνα αργότερα (Χρυσόγονος, 2002:9,
Κοϊμτζόγλου, 2005:81). Με τον όρο συνταγματισμό εννοούμε την εισδοχή και κατ’ επέκταση
κατοχύρωση σε ανώτατο νομικό επίπεδο των απαραγράπτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των
συνταγματικών κειμένων. Ιστορικά, ο συνταγματισμός ευνοήθηκε από την Αναγέννηση, τη
Μεταρρύθμιση και το Διαφωτισμό, τρία κομβικά χρονικά σημεία που ενδυνάμωσαν τη λογική
έναντι της παραδοσιακής πρωτοκαθεδρίας της θρησκευτικής και μοναρχικής αυθεντίας. Αντίθετα,
ο χριστιανισμός (δια της Νέας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας – λανθασμένα αποκαλείται Βυζάντιο)
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μάλλον αποτέλεσε για αιώνες παγκόσμια τροχοπέδη στην ανάπτυξη πολιτικών δικαιωμάτων λόγω
της δογματικής μη εμπλοκής της Εκκλησίας στον κοσμικό τρόπο διακυβέρνησης. Η πασίγνωστη
περικοπή «Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ» (από το κατά Ματθαίον
Ευαγγέλιο κβ':21) αντανακλά το πνεύμα της αποδοχής κάθε πολιτικού καθεστώτος είτε
δημοκρατικού είτε μοναρχικού.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ονομάζονται συγχρόνως και συνταγματικά ή συνταγματικές
ελευθερίες, παραδοσιακά διακρίνονται σε ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά. Εντούτοις, η ανωτέρω
διάκριση είναι περισσότερη σχηματική και ακολουθείται περισσότερο για ιστορικούς και
πρακτικούς λόγους. Ιστορικά, η πρώτη φάση του συνταγματισμού συμπίπτει εν πολλοίς με την
πρώτη γενιά ιστορικής εξέλιξης των συνταγματικών δικαιωμάτων. Εκκινεί χρονικά από τα μέσα
του 17ου (κατά άλλους 18ου) αιώνα και αναγνωρίζει θεσμικά τόσο τα ατομικά όσο και τα πολιτικά
δικαιώματα (Δαγτόγλου, 1991:17, Χρυσανθάκης, 2007:147). Ατομικά δικαιώματα αποτελούν η
ελευθερία κίνησης, η ελευθερία έκφρασης, η ιδιοκτησία και το άσυλο της κατοικίας κ.ά. Πολιτικά
δικαιώματα είναι ενδεικτικά το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ο διορισμός σε θέση ενόρκου,
δικαστή και δημοσίου υπαλλήλου όπως και η δημιουργία και συμμετοχή στα κόμματα. Τα ατομικά
και πολιτικά δικαιώματα ως ένα βαθμό είχαν αναπτυχθεί μερικώς κατά την αρχαιότητα, ιδίως στην
αρχαία Αθηναϊκή δημοκρατία, όμως στο διάβα του χρόνου εξασθένησαν μέχρι την απαρχή των
μεγάλων επαναστάσεων του 17ου και 18ου αιώνα.
Ακολούθως, η δεύτερη φάση του συνταγματισμού συνδέεται με την εισδοχή και κατοχύρωση
των κοινωνικών δικαιωμάτων εντός των συνταγμάτων και χρονικά τοποθετείται μετά τη λήξη του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917 (Κατρούγκαλος, 2006:22,
Χρυσανθάκης, 2007:151). Επομένως, τα κοινωνικά δικαιώματα εντάσσονται στη δεύτερη γενιά
ιστορικής εξέλιξης των δικαιωμάτων. Με τον όρο κοινωνικά δικαιώματα εννοούμε ενδεικτικά την
υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση και την ανάπτυξη του αθλητισμού, όπου το κράτος
μεριμνά για την παραγωγή και φροντίδα του κοινωνικού κράτους.
Στη συνέχεια, μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και ιδίως από τη δεκαετία του 1960
αναπτύχθηκαν παγκοσμίως τα δικαιώματα τρίτης γενιάς που περιλαμβάνουν τα συλλογικά
δικαιώματα καθώς και τα δικαιώματα που αναφέρονται στην αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων
όπως είναι η αυτοδιάθεση των λαών, η προστασία του περιβάλλοντος και η κοινή κληρονομιά της
ανθρωπότητος. Τα ανωτέρω δικαιώματα τρίτης γενιάς συμπίπτουν με την τρίτη φάση του
συνταγματισμού (Χρυσανθάκης, 2007:151). Εσχάτως, από την αυγή του 2000 αναπτύσσεται η
τέταρτη γενιά εξέλιξης των δικαιωμάτων που στηρίζεται στη ραγδαία τεχνολογική και ιατρική
πρόοδο όπως τη γενετική και την ψηφιακή επικοινωνία.
3. Η σύνδεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την ευτυχία
3.1 Η ευτυχία ως σκοπός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως έχουν κατοχυρωθεί και αναγνωρισθεί τόσο μέσω των
συνταγμάτων όσο και βάσει σημαντικών διεθνών συνθηκών αποτελούν τεχνητά προϊόντα του
ανθρώπινου πολιτισμού όπως είναι το κοινωνικό κράτος δικαίου. Βασικός σκοπός του πολιτισμού
είναι η ανθρώπινη ευτυχία. Σύμφωνα με το Εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ελευθερουδάκη και το
Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης του Δημητράκου ευτυχία είναι «κατάστασις
ευημερίας», «ευδαιμονία» και «ολβιότης». Η σύνδεση της ευτυχίας με την ελευθερία ανατρέχει
ιστορικά στην εποχή του Θουκυδίδη ο οποίος αναφέρει στον Επιτάφιο του Περικλή ότι «ευτυχία
σημαίνει ελευθερία» (Θουκυδίδης, Β 43,4). Ως εκ τούτου η μεταγενέστερη κατοχύρωση
συνταγματικώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαρχής απέβλεπε στην επιδίωξη της ευτυχίας. Ήδη
η ιστορική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στις 4 Ιουλίου 1776 μόλις στο δεύτερο εδάφιο
αναφέρει ότι: «Δεχόμαστε τις εξής αλήθειες ως αυταπόδεικτες, πως όλοι οι άνθρωποι
δημιουργούνται ίσοι, και προικίζονται από τον Δημιουργό τους με συγκεκριμένα απαραβίαστα
Δικαιώματα, μεταξύ των οποίων είναι το δικαίωμα στη Ζωή, το δικαίωμα στην Ελευθερία, και το
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δικαίωμα στην επιδίωξη της Ευτυχίας». Ανάλογα, στην επαναστατική Γαλλία, η Διακήρυξη των
δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη αναφέρει στο προοίμιο ότι «ο λαός θα έχει πάντα
μπροστά στα μάτια του τις βάσεις της ελευθερίας και της ευτυχίας του». Τη σημερινή εποχή η 20 η
Μαρτίου έχει καθιερωθεί επισήμως ως η παγκόσμια ημέρα ευτυχίας στον ΟΗΕ.
3.2 Η αντίφαση μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευτυχίας
Ο απώτερος στόχος της ανάπτυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η ευτυχία και η
κοινωνική ευημερία. Δυστυχώς, όμως, πάρα την αλματώδη ανάπτυξη των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων η ανθρώπινη ευτυχία παραμένει ακόμα ζητούμενο. Ενδεχομένως το αντίπαλο δέος
της ευτυχίας είναι η μετανάστευση, η οποία και έχει μαζικοποιηθεί (Helliwell et al. 2018).
Επιπροσθέτως, αδιάκοποι πόλεμοι σε όλο το φάσμα του 20ού και 21ου αιώνα, αυξανόμενη
κοινωνική ανισότητα, εθνικισμός, δημιουργία νέων κρατών, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός,
ψυχολογικά προβλήματα, αυτοκτονίες, γενική δυσπιστία (πολιτική, θεολογική, κομματική,
συζυγική), εξτρεμισμός και μισαλλοδοξία προβληματίζουν με την έντασή τους. Αυτό το παράδοξο
φαινόμενο μας προβληματίζει ακόμα περισσότερο αν αναλογιστεί κάποιος τόσο το ολοένα
αυξανόμενο πλήθος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται συνταγματικά όσο και τη
πληθώρα προβεβλημένων διεθνών συνθηκών οι οποίες κατοχυρώνουν σε διεθνές επίπεδο τα
ανθρώπινα δικαιώματα.
Ειδικότερα, πέραν των εθνικών συνταγμάτων τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί σε πολλές
διεθνείς συμβάσεις όπως ενδεικτικά στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα
Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της ΕΕ, στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, στη σύμβαση περί προλήψεως και
καταστολής της γενοκτονίας, στις Συνθήκες της Γενεύης για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, στη
Διεθνή Σύμβαση περί καταργήσεως της δουλείας, στη Σύμβαση για την Κατάργηση των Φυλετικών
Διακρίσεων, στη Διεθνή Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη
και στη σύμβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Και το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι απλό: γιατί συμβαίνει αυτό; Πώς είναι δυνατόν η
ολοένα και μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο να
μην επιδρά σημαντικά στην επίταση της ευτυχίας των ανθρώπων και στην ευδαιμονία της
κοινωνίας και του ατόμου;
4. Η επικράτηση του καπιταλισμού και το πρόβλημα των κοινωνικών δικαιωμάτων
4.1 Η υποχώρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων
Το 1991 η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ολοκλήρωση την αποσύνθεση του τέως ανατολικού
συνασπισμού. Τα πάλαι ποτέ σοσιαλιστικά κράτη διέθεταν συντάγματα όπως και τα δυτικά όπως π.χ. η
ΕΣΣΔ (1977), η Γιουγκοσλαβία (1974) και η Ανατολική Γερμανία (1968). Δυστυχώς, όμως, στα
ανατολικά κράτη καταπατούνταν δογματικά τα πολιτικά δικαιώματα με την παραδοσιακή πρωταρχία
του σοσιαλιστικού/κομμουνιστικού κόμματος. Τα υπόλοιπα κόμματα ήταν απαγορευμένα και οι
αντιφρονούντες ενίοτε διώκονταν απηνώς ως «εχθροί του λαού» (Applebaum, 2009, Σαλάμοφ, 2011,
Σολζενίτσιν, 2009 και 2013). Επιπλέον, ορισμένα συλλογικά δικαιώματα όπως η απεργία και η
διαδήλωση ελέγχονταν ή ήταν απαγορευμένα και μια σειρά ατομικών δικαιωμάτων όπως η ελευθερία
του τύπου και έκφρασης ή η οικονομική ελευθερία τελούσαν υπό καθεστώς απαγόρευσης, επιτήρησης,
χορήγησης προηγούμενης αδείας και ελέγχου των αρχών.
Από την άλλη, όμως, τα κοινωνικά δικαιώματα ως στέρεο αντιστάθμισμα ήταν ιδιαιτέρως
ενεργά. Το κράτος μεριμνούσε για την εργασία με την εξάλειψη της ανεργίας. Η παιδεία και η
παροχή υγείας ήταν δωρεάν. Επιπροσθέτως, το κράτος μεριμνούσε για τους νέους και την
προώθηση του αθλητισμού και της κοινωνικότητας (π.χ. κατασκηνώσεις, μαζικό ενεργό κοινωνικό
κίνημα). Πολλά κοινωνικά αγαθά ήταν πολύ φθηνά ή εντελώς δωρεάν (στέγαση, ηλεκτρικό ρεύμα,
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θέρμανση, οχήματα μεταφοράς, παιδικοί σταθμοί, διακοπές παιδιών και εργαζομένων) και η
εγκληματικότητα είχε περισταλεί σε σημαντικό βαθμό. «Το κράτος παρείχε στους πολίτες
ασφάλεια από την κούνια ως το φέρετρο, ενώ σε αντάλλαγμα τους στερούσε τα πολιτικά τους
δικαιώματα και τις πιο στοιχειώδεις ελευθερίες» (Comas, 2009). Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο
του 1990 στην Λ.Δ.Γ η ανεργία ήταν 0,1% (Rosser et al., 2004:248 επ.) και η εγκληματικότητα το
1989 ≈0% (Heiland et al., 1991:212 επ.)! Όπως έχει ειπωθεί αυτολεξεί «στο τέλος του βίου της
Λ.Δ.Γ το 1989 διαπράττονταν μόλις 601 εγκλήματα για κάθε 100.000 κατοίκους εν συγκρίσει με τα
7301 εγκλήματα στη Δυτική Γερμανία» (Levinson, 2002:788 επ.)! Γενικά η κομμουνιστική θεωρία
«αποδίδει έμφαση στα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, ενώ η φιλελεύθερη δημοκρατική
θεωρία εστιάζει στα αστικά και τα πολιτικά δικαιώματα. Σημειολογικές ερμηνείες μπορούν να
συνδράμουν περιστασιακά στο γεφύρωμα του χάσματος, αν κάθε πλευρά μπορέσει να κατανοήσει
την έννοια των όρων όπως δημοκρατικός και ελευθερία, που χρησιμοποιούν αμφότερες αλλά σε
διαφορετικό πλαίσιο. Όσο όμως μεγάλες ομάδες ανθρώπων διαφέρουν κάθετα στο βαθμό αποδοχής
των βασικών αξιών και αξιακών συστημάτων, η υιοθέτηση οικουμενικά αποδεκτών κριτηρίων
ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί και να εφαρμοστεί» (Bennett, Oliver,
2006:495-496).
Δυστυχώς, η κατάρρευση του υπαρκτού-ανύπαρκτου σοσιαλισμού δημιούργησε τη πλάνη ότι
ο καπιταλισμός στο σύνολό του ως μηχανισμός, ως πολιτικοοικονομικό σύστημα ήταν σε όλες τις
εκφάνσεις του ανώτερος του σοσιαλισμού ως καθημερινή βίωση της πραγματικότητας. Σε νομικό
επίπεδο η επικράτηση του καπιταλισμού οδήγησε σε μια γιγάντωση και εξειδίκευση του αριθμού
των ατομικών δικαιωμάτων όχι όμως και των κοινωνικών. Για παράδειγμα, πολλά ατομικά
δικαιώματα για την προστασία των ψηφιακών δεδομένων, των γενετικών χαρακτηριστικών και την
υπεράσπιση της εναλλακτικής σεξουαλικής ελευθερίας τέθηκαν για πρώτη φορά. Στην Ελλάδα με
την αναθεώρηση του 2001 προστέθηκαν και αναθεωρήθηκαν πολλά ατομικά δικαιώματα, λίγες
όμως ήταν οι αλλαγές στα κοινωνικά. Δυστυχώς, τα κοινωνικά δικαιώματα παρέμειναν ανενεργά
και μικρά σε αριθμό και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Οι αλλαγές ήταν ανεπαίσθητες τόσο σε
νομικό επίπεδο όσο και στη βίωση τους από το μέσο πολίτη.
Ως φυσική απόρροια σε παγκόσμιο επίπεδο σοβαρές κοινωνικές παθογένειες διατηρήθηκαν ή
επιδεινώθηκαν. Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, ανασφάλεια, βία, τρομοκρατία, καταστροφή
του περιβάλλοντος, επανεμφάνιση ασθενειών και διατήρηση της παγκόσμιας κοινωνικής και
οικονομικής ανισότητας είναι μόνο μερικά φωτεινά παραδείγματα της καχεκτικότητας και της μη
προώθησης των κοινωνικών δικαιωμάτων στα πλαίσια του καπιταλισμού. Τα ατομικά και πολιτικά
δικαιώματα πολλαπλασιάζονται αλλά πολλοί άνθρωποι πένονται ή είναι ακόμα και άστεγοι.
Παράλληλα, οι αποκλεισμένοι από το σύστημα διαρκώς αυξάνονται όπως προκύπτει και από την
ανάδυση της νέας κατηγορίας των νέων αποκλεισμένων (15-34 ετών), των λεγόμενων NEETs (no
education, employment, training), δηλαδή νέοι που έχουν αποκλειστεί από κάθε διαδικασία
εκπαίδευσης, εργασίας ή κατάρτισης. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ «Society in a Glance
2016», «το 15% των σημερινών νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών, σχεδόν 40 εκατ. άνθρωποι στις 35
χώρες του ΟΟΣΑ, δεν έχουν εργασία, δεν σπουδάζουν, δεν έχουν επαγγελματική κατάρτιση και οι
περισσότεροι έχουν πάψει πια να ψάχνουν ενεργά για δουλειά» (Μπάμπης, 2016). Επιπροσθέτως,
βάσει πρόσφατης έκθεσης της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας οργανώσεων που ασχολούνται με
αστέγους (FEANTSA) σε συνεργασία με τη γαλλική οργάνωση μέριμνας αστέγων Abbe Pierre, σε
όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη, πλην της Φιλανδίας, υπάρχει ραγδαία επιδείνωση του φαινομένου των
αστέγων (Abbe Pierre Foundation, FEANTSA, 2018). Μόνο στη Γερμανία από το 2014 έως το
2016 οι άστεγοι αυξήθηκαν κατά 150% και έφτασαν τις 860.000 στη δε Αθήνα 1 στους 70
κατοίκους είναι άστεγος (FEANTSA, 2017).
Παράλληλα, συναφές είναι το πρόβλημα της μη αγωγιμότητας των κοινωνικών δικαιωμάτων,
που σημαίνει τη μη δικαστική ικανοποίηση της αξίωσης. Δηλαδή, ένας πολίτης δεν δύναται να
επιδιώξει, συνήθως μέσω αγωγής, την ικανοποίηση και απόλαυση των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Βασική διαφορά των ατομικών από τα κοινωνικά δικαιώματα είναι ότι μόνο τα πρώτα είναι
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αγώγιμα (Χρυσόγονος, 2002:32, Κοϊμτζόγλου, 2005:113, Χρυσανθάκης, 2007:150). «Κατά την
κρατούσα άποψη θεωρίας και νομολογίας, συνεπώς, τα κοινωνικά δικαιώματα, ακόμη και όταν
λειτουργούν ως επιτακτικοί κανόνες δικαίου, αδυνατούν κατά κανόνα να θεμελιώσουν απευθείας
αγώγιμες αξιώσεις» (Κατρούγκαλος, 2006:120). Η ανωτέρω δυσμενής μεταχείριση των κοινωνικών
δικαιωμάτων στα πλαίσια του καπιταλισμού παρά τη γενικευμένη τεχνολογική πρόοδο και την
οικονομική παγκοσμιοποίηση υποβιβάζει τα κοινωνικά δικαιώματα στο επίπεδο των ευχών και των
κατευθυντήριων γραμμών. Στην πραγματικότητα πολλοί πολίτες δεν μπορούν να διαμείνουν σε
οικία, δεν έχουν εργασία, δεν διαθέτουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και είναι ουσιαστικά
αποκλεισμένοι από το κοινωνικό σύστημα. Ως εκ τούτου διαρκώς μεγαλώνει το χάσμα πλουσίων
και φτωχών. Σήμερα σύμφωνα με την έκθεση της Credit Suisse Global Wealth Report του 2017 το
1% των πιο πλούσιων ελέγχει το 50,1% του παγκόσμιου πλούτου εν συγκρίσει με το 42,5% του
2008 (Credit Suisse, 2017:16).
4.2 Η επίταση της αναστολής των ατομικών δικαιωμάτων
Την περίοδο του ψυχρού πολέμου τα κατασταλτικά μέτρα του διοικητικού μηχανισμού της
Δύσεως πολλές φορές αιτιολογούνταν ως αντίδραση στον ανατολικό Συνασπισμό. Η επικράτηση
του καπιταλισμού από τη δεκαετία του 1990 δεν απέφερε ούτε το τέλος της ιστορίας ούτε το τέλος
των ανθρώπινων προβλημάτων. Αντιθέτως, σε πολλά μέρη οι αντιθέσεις οξύνθηκαν φτάνοντας στο
επίπεδο των κυβερνοπολέμων (π.χ. anonymus), των εμφυλίων πολέμων (π.χ. Συρία), των
επαναστάσεων (π.χ. Λιβύη, Τυνησία), στη ριζοσπαστικοποίηση (ISIS), την τρομοκρατία (π.χ.
επιθέσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, πτώση Δίδυμων Πύργων Νέας Υόρκης), τη μαζική
παράνομη μετανάστευση και τη γέννηση ακόμα και νέων κρατών (π.χ. Νότιο Σουδάν, Κόσοβο).
Πολύ σύντομα, την αρχική ευφορία αντικατέστησε η περισυλλογή ιδίως μετά το τρομοκρατικό
χτύπημα στη Νέα Υόρκη το 2001. Οι κυβερνήσεις αντιλήφθηκαν ότι το πρόβλημα της δυσλειτουργίας
των κρατών ήταν πολύ βαθύτερο, εσωτερικό και ανεξάρτητο από πάλαι ποτέ αντίπαλο δέος του
κομουνισμού. Ο εχθρός βρισκόταν εντός των τειχών. Μπροστά στα νέα δεδομένα όχι μόνο δεν
αναπτύχθηκαν τα κοινωνικά δικαιώματα αλλά αντιθέτως υλοποιήθηκε το έσχατο καταφύγιο της
συγκρότησης του υπάρχοντος μηχανισμού που είναι η αναστολή των ατομικών δικαιωμάτων. Τα
μεγαλύτερα και ισχυρότερα δυτικά κράτη όπως οι ΗΠΑ (αναστολή Habeas Corpus, ειδική
αντιτρομοκρατική νομοθεσία), η Μεγάλη Βρετανία (αναστολή της ΕΣΔΑ και διαταγές ελέγχου control orders), η Ισπανία (state alert 2010), η Ιταλία (νόμος 94/2009), το Βέλγιο (lockdown 2015), η
Γαλλία (αναστολή δικαιωμάτων το 2005 του ΔΣΑΠΔ και εκ νέου αναστολή δικαιωμάτων την περίοδο
2015-2017) αλλά και η Τουρκία (εκ νέου αναστολή της ΕΣΔΑ από το 2016 έως σήμερα) με μεγάλη
ευκολία προχώρησαν είτε στην αναστολή ενός καταλόγου ατομικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της
ΕΣΔΑ και του ΔΣΑΠΔ είτε ενεργοποίησαν ειδική κατασταλτική νομοθεσία. Χιλιάδες στρατιώτες
κυκλοφορούν στα πλέον τουριστικά τοπία της Ευρώπης ο δε μηχανισμός ηλεκτρονικής επιτήρησης των
πολιτών έχει πολλαπλασιάσει τις δυνατότητές του. Συγχρόνως, οι αποκαλύψεις για παράνομες
υποκλοπές και καταγραφές προσωπικών δεδομένων βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη ακόμα και των
πλέων ανεπτυγμένων δυτικών κρατών.
4.3 Η αντίφαση των δικαιωμάτων
Η επικράτηση του καπιταλισμού αποσιώπησε το βαθύτερο πρόβλημα της ίδιας τη φύσεως
των δικαιωμάτων. Η αντίφαση είναι εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική αντίφαση των
δικαιωμάτων σχετίζεται με την ασυμβατότητα των δικαιωμάτων με το προαιώνιο φυσικό δίκαιο,
δηλαδή με τη βαθύτερη ουσία της δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, ο κεντρικός πυρήνας του
καπιταλισμού είναι η προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας, η οποία μάλιστα νομίμως
κληρονομείται στους κληρονόμους. Μάλιστα, μπροστά στη διατάραξη τεραστίων κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων πολλοί δεν δίστασαν να παρερμηνεύσουν ακόμα και τον ίδιο το
χριστιανισμό γεγονός που κατέδειξε ευστόχως ο Βέμπερ με το έργο του Ο Καπιταλισμός και το
Πνεύμα του Προτεσταντισμού. Δηλαδή, διά του προτεσταντισμού καθαγιάστηκε ο φιλοατομισμός
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και η συγκέντρωση πλούτου, σε τέτοιο βαθμό που καταφανώς να έρχεται σε αντίθεση με ίδιες τις
ευαγγελικές περικοπές. «Αλλά αυτό ακριβώς είναι που στον προκαπιταλιστικό άνθρωπο φαίνεται
τόσο ακατανόητο και μυστηριώδες, τόσο ανάξιο και πρόστυχο. Το ότι κάποιος είναι ικανός να
κάνει κάτι τέτοιο αποκλειστικό σκοπό της ζωής του, να κατεβεί στον τάφο λυγίζοντας κάτω από
ένα μεγάλο υλικό φορτίο από λεφτά κι αγαθά» (Βέμπερ, 2010:56 επ.). Με απλά λόγια, πώς
παράγεται παγκοσμίως δικαιοσύνη, ευδαιμονία και ευτυχία με τη διαιώνιση της ατομικής
περιουσίας στους κληρονόμους;
Παράλληλα, η πληθώρα των δικαιωμάτων κατέδειξε και μια εξωτερική αντίφαση. Πολλά
δικαιώματα αλληλοαναιρούνται ως προς το περιεχόμενό τους και η δογματική νομική θεώρηση ότι
τα δικαιώματα δεν συγκρούονται μεταξύ τους (Χρυσανθάκης 2007:166) δεν πείθει (π.χ. κλασικές
θεωρίες ισορροπίας, εναρμόνισης, πρακτικής αρμονίας και σύνθεσης των δικαιωμάτων). Για
παράδειγμα δύο εξόχως σημαντικά δικαιώματα όπως της αυτοδιάθεσης των λαών και της ψήφου
έρχονται σε σύγκρουση με την εσωτερική εδαφική ακεραιότητα που πρεσβεύει ο ΟΗΕ (π.χ. άρ. 2
παρ. 4 του Χάρτη ΟΗΕ). Δηλαδή, οι πολίτες όχι μόνο αν μάχονται δυναμικά (δικαίωμα
αυτοδιάθεσης) αλλά ακόμα και αν απλώς ψηφίζουν (δικαίωμα εκλέγειν) σε πολλές περιπτώσεις δεν
μπορούν να ρυθμίσουν τις τύχες τους. Σε ανάλογες περιπτώσεις το δίκαιο εφαρμόζεται επιλεκτικά
και κατά το δοκούν θρυμματίζοντας την ίδια την έννοια των δικαιωμάτων. Η απόσχιση του
Κοσόβου είναι νόμιμη ενώ της Κριμαίας παράνομη. Τα δημοψηφίσματα για ανεξαρτησία στη
Σκωτία και το Γιβραλτάρ είναι νόμιμα ενώ στη Καταλωνία και την Κριμαία παράνομα. Πολλές
αντίστοιχες περιπτώσεις είναι διδακτικές για την εξωτερική αντίφαση των ίδιων των δικαιωμάτων
(Κουρδιστάν, Παλαιστίνη, Ανατολικό Τιμόρ). Δεν είναι τυχαίο πως μετά το τέλος της ιδεολογίας
(Bell), της ιστορίας (Kojève, Fukuyama), της ουτοπίας (Marcuse), της κοινωνικής πραγματικότητας
(Baudrillard), της γεωγραφίας (Kouzmin), του εθνικού κράτους (Ohmae), και της ιδιωτικότητας
(Sykes, Whitaker) προστέθηκε το 2000 και το τέλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Δουζίνας,
2006). «Το κράτος μετέτρεψε τους όρους ύπαρξης του καπιταλισμού σε νομικά αναγνωρισμένα
δικαιώματα τα οποία και έχρισε φυσικά και αιώνια» (Δουζίνας, 2006:233). Όμως, «το νομικό
κράτος είναι μια αυταπάτη που συμφέρει απόλυτα στην αστική τάξη, γιατί αντικαθιστά τη
θρησκευτική ιδεολογία που αποσυντίθεται και κρύβει την πραγματικότητα της κυριαρχίας της
αστικής τάξης από τα μάτια των μαζών» (Πασουκάνις, 1985:124).
5. Συμπεράσματα
Η κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συνταγματικής και διεθνούς
κατοχύρωσής τους δεν ακολουθεί ανάλογη πορεία με την ευτυχία του ανθρώπου. Μάλιστα, παρά
την τάση κατοχύρωσης ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού δικαιωμάτων οι κοινωνικές παθογένειες
αυξάνονται σε παγκόσμια κλίμακα όπως είναι η μετανάστευση, η κοινωνική ανισότητα και ο
κοινωνικός αποκλεισμός σε ευρεία πληθυσμιακά στρώματα. Παρά το γεγονός ότι η ευτυχία του
ανθρώπου αποτέλεσε το βασικό πυρήνα του συνταγματισμού η ευτυχία παραμένει εν πολλοίς
ζητούμενο. Ο βασικός λόγος αυτού του φαινομένου εδράζει στην καχεκτική και ανολοκλήρωτη
κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, η κατάρρευση του ανατολικού
συνασπισμού και η συνακόλουθη επικράτηση του καπιταλισμού και της ελευθερίας των αγορών
προώθησε τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα όχι όμως και τα κοινωνικά τα οποία
αδρανοποιήθηκαν ως γενικές κατευθυντήριες αρχές χωρίς όμως ουσιαστικό περιεχόμενο.
Συγχρόνως, το τέλος του ψυχρού πολέμου κατέστησε εμφανές ότι το βασικό πρόβλημα των κρατών
ήταν εσωτερικό και πρωτίστως κοινωνικό. Η ανάδυση και επίταση εγχώριων κοινωνικών
παθογενειών, κινδύνων και αναταραχών αντιμετωπίστηκε με την ολοένα και συχνότερη αναστολή
ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών ακόμα και σε ανεπτυγμένα δυτικά κράτη, γεγονός που
επιδείνωσε την ήδη επιβαρυμένη βίωση της καθημερινής πραγματικότητας. Δυστυχώς, τα νέα
προβλήματα της ουσιαστικής στρέβλωσης των δικαιωμάτων προστέθηκαν στην παραδοσιακή
κριτική της εσωτερικής και εξωτερικής αντίφασης των δικαιωμάτων με το ίδιο τον πυρήνα της
δικαιοσύνης. Ως εκ τούτου, παρά τη γενικευμένη προβολή και κατοχύρωση ολοένα και
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μεγαλύτερου αριθμού δικαιωμάτων στην πραγματικότητα, προωθείται ένας δικαιωματισμός που
δεν οδηγεί όμως αυτοδικαίως και σε μια ευτυχισμένη παγκόσμια ανθρώπινη κοινωνία.
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Περίληψη
Ο χορός ήταν για τους αρχαίους έλληνες ένας ολοκληρωμένος τρόπος για να αντιληφθούν
τον κόσμο. Σκοπό της παρούσης εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της συσχέτισης της
διαπολιτισμικής έκφρασης των κύκλιων χορών με την διαχρονικότητά τους στην έκφραση
πολιτικών ιδεωδών. Τα στοιχεία, που αναδύθηκαν από τη βιβλιογραφική έρευνα, έδειξαν ότι οι
κύκλιοι χοροί στην αρχαιότητα είχαν θρησκευτικό και δημόσιο χαρακτήρα, δίνοντας την ευκαιρία
στους συμμετέχοντες να εμφανίζονται δημοσίως μπροστά στους συμπολίτες τους και να αποκτούν
την αίσθηση μελών της κοινότητας. Περαιτέρω, η χορευτική διαδικασία αναπτύχθηκε μέσα από τις
αναγκαστικές ή όχι μετακινήσεις των ανθρώπων ανά τους αιώνες. Η διαχρονική αξία των αρχών
και των αξιών που εκφράζουν οι κυκλικοί χοροί αντικατοπτρίζεται σε σύμβολα του σύγχρονου
κόσμου πρεσβεύοντας την ενότητα, την αλληλεγγύη, την ισότητα, τη συνεργασία. Εν κατακλείδι, ο
κύκλιος χορός συναρτάται με τις μορφές της κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, και αποτελεί
μέσο της πολιτισμικής ταυτότητας των λαών.
Λέξεις κλειδιά: κύκλιοι χοροί, διαπολιτισμική έκφραση, κοινωνική διάσταση, συμβολισμός
1. Εισαγωγή
Ο χορός είναι ένα φαινόμενο οικουμενικό και διαχρονικό, ενώ η ιστορία του είναι σχεδόν
συνυφασμένη με την ιστορία και τον πολιτισμό της ανθρωπότητας (Τυροβολά, 2001). Ο χορός
αποτελεί μια βιωματική εμπειρία με την οποία ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το σώμα
του, μπορεί και εκφράζει τα συναισθήματά του μέσα από συνδυασμούς χωροχρονικών σχημάτων
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής δομής ενός πολιτισμικού επικοινωνιακού
συστήματος (Τυροβολά, 2010., Γύφτουλας, 2003).
Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας
εστιάζεται στον πολυδιάστατο ρόλο των κύκλιων ελληνικών χορών στη διαμόρφωση του
«πολιτιστικού γίγνεσθαι» της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, οι ποικίλες προσπάθειες επιστημονικής
μελέτης του χορού αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών με
ποικίλους θεματικούς άξονες, όπως την προσέγγιση της δομής και λειτουργίας του χορού, τη
σημειολογική του λειτουργία, καθώς επίσης και τη διερεύνηση των χορευτικών δρωμένων ως
προϊόντων της πολιτισμικής κληρονομιάς (Νιώρα κ.ά., 2011). Ωστόσο, η σύντομη περιδιάβαση στο
χώρο της επιστημονικής έρευνας αναδεικνύει την απουσία μελετών που αφορούν την προσέγγιση
του χορού ως μέσου έκφρασης της πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης και εργαλείου
διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των λαών. Σκοπό της παρούσης εργασίας αποτελεί η
διερεύνηση της συσχέτισης της διαπολιτισμικής έκφρασης των κύκλιων χορών με τη
διαχρονικότητά τους στην έκφραση πολιτικών ιδεωδών στο σύγχρονο κόσμο.
2. Κυρίως μέρος
H μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η βιβλιογραφική έρευνα, που συνίσταται στην εύρεση
απαντήσεων σε ερωτήματα μέσα από την κριτική ανάλυση δημοσιευμένων μελετών, προκειμένου
να αναδειχθούν τα σημαντικότερα δεδομένα τα οποία σχετίζονται με το ερευνητικό ερώτημα της
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συγκεκριμένης ανασκόπησης. Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα, περιλαμβάνει την ανάλυση,
αξιολόγηση και ενσωμάτωση δημοσιευμένης βιβλιογραφίας και κινήθηκε στον εντοπισμό, τόσο
των πρωτογενών, όσο και των δευτερογενών πηγών.
Οι πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης (primary sources) που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κυρίως
τα πρωτότυπα δημοσιεύματα που περιγράφουν γεγονότα ή αναφέρουν τα αποτελέσματα μιας
έρευνας και εστιάστηκαν κυρίως σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών και διατριβές. Επίσης,
χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης (secondary sources), δηλαδή
δημοσιεύματα, που βασίζονται στα επεξεργασμένα αποτελέσματα πρωτογενών δημοσιευμάτων
όπως εκπαιδευτικά εγχειρίδια, άρθρα περιοδικών, επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε
συνέδρια. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση περιλαμβάνει έρευνες, που επιχειρούν να
αναδείξουν τη διαχρονική συνεισφορά των κύκλιων ελληνικών χορών στο κοινωνικό και πολιτικό
γίγνεσθαι, οι οποίες εντάχθηκαν στις παρακάτω υποενότητες:
Αρχικά παρατίθεται μια σύντομη αναφορά κύκλιους χορούς στην αρχαία Ελλάδα και
επισημαίνεται ο θρησκευτικός, ο κοινωνικός και ο εκπαιδευτικός τους χαρακτήρας.
Στην συνέχεια ακολουθεί, αναφορά στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό ρόλο που δύναται να
διαδραματίσουν ελληνικοί κύκλιοι χοροί στο σύχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ως οι πλέον αντιπροσωπευτικές, σαφείς και
συγκεκριμένες, προκειμένου να προσδιορίσουν το περιεχόμενο της εργασίας και να βελτιώσουν
την ηλεκτρονική αναζήτηση είναι: α) κύκλιοι χοροί, β) διαπολιτισμική έκφραση, γ) κοινωνική
διάσταση, και δ) συμβολισμός.
Τα στοιχεία που αναδύθηκαν από την βιβλιογραφική έρευνα έδειξαν ότι ο χορός κατείχε
πρωταρχική θέση στη ζωή των αρχαίων Ελλήνων, αποτελώντας μαζί με τη γλώσσα ένα από τα
βασικότερα συστατικά στοιχεία του πολιτισμού τους και είχαν χαρακτήρα λατρευτικό, δημόσιο και
παιδαγωγικό. Οι κύκλιοι χοροί αποτέλεσαν μια δυναμική έκφραση της αρχαίας ελληνικής
κοινωνίας, ένα είδος τελετουργίας, το οποίο εμφανίζεται με διάφορες μορφές και καλύπτει όλες τις
ανάγκες της κοινωνίας. Οι χοροί τελούνταν χάριν των μυστηρίων, της ιδιωτικής ζωής και της
προστασίας της κοινωνικής τάξης μέσα στα όρια της πόλης ( Καλογερόπουλος, 2010).
Αρχικά η άρρηκτη σχέση του θεϊκού και του ανθρώπινου στοιχείου στο χορό είναι εμφανής
στην ουσία της λέξης χορός. Σχετικά με την προέλευση της ελληνικής λέξης «χορός» αναφέρονται
τρεις εκδοχές, από τη λέξη χαρά, λόγω συναισθηματικής έξαρσης σε περιστάσεις χαράς κι
ευτυχίας, από τη λέξη «χορονός», που σημαίνει κίνηση σε κύκλο ή από τη λέξη «χῶρος», εξαιτίας
του τόπου που καταλαμβάνει ο χορευτής κατά τη διάρκεια του χορού (Δήμας, 1981., Τοπάση,
2016).
Οι χορευτικοί τόποι ήταν αφιερωμένοι σε διάφορες θεότητες και αποτελούσαν χώρους
συνάντησης για τους θνητούς και τους αθάνατους. Εξέχουσα θέση είχαν οι χοροί που εκτελούνταν
γύρω από τους βωμούς και το ναό του Απόλλωνα κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του
(Δούκα, 2006). Η ιδέα ενός τόπου αφιερωμένου ειδικά στο χορό φαίνεται να έχει μινωική
προέλευση. Την εποχή της θαλασσοκρατορίας της στο Αιγαίο εμφανίζονται τα πρώτα συμπλέγματα
χορών και μάλιστα κυκλικών γεγονός που αναδεικύει τον πανελλήνο χαρακτήρα των κύκλιων
χορών (Cain, 2001). Ωστόσο, αυτοί οι τόποι ήταν μεταφορικά η ίδια η πόλις ως ιδέα και ως
πραγματικός τόπος κοινωνικής δραστηριότητας. Έτσι, χοροί όπως τα Αρκτεία τελετή προς τιμή της
θεάς Αρτέμιδας αναπαριστούσαν το τέλος της παιδικής ηλικίας και έδιναν την ευκαιρία σε νεαρά
κορίτσια να εμφανίζονται δημοσίως μπροστά στους συμπολίτες τους, (Connor, 1988., SourvinouInwood, 1968). Ανάλογοι χοροί υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα και για τους έφηβους όπως ο
Πυρρίχιος, πολεμικός χορός με όπλα, κατά την διάρκεια του οποίου ο έφηβος κρινόταν για την
ικανότητά του στο χειρισμό των όπλων, που του πρόσφερε η πολιτεία (Connor, 1988). Επίσης
αρκετοί ερευνητές της βυζαντινής περιόδου επιχείρησαν να μελετήσουν ονομασίες κύκλιων χορών
οι οποίες μας παραδόθηκαν από την αρχαιότητα, ξεκινώντας με τον Συρτό, συνεχίζοντας με τον
‘Όρμο, χορό που εικόνισε ο Ήφαιστος πάνω στην ασπίδα του Αχιλλέα και καταλήγοντας στο
Γέρανο, αποδεικνύοντας ότι αποτελούσαν μέρος μιας ζωντανής παράδοσης, η οποία έφερε στοιχεία
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δυναμικής και διαχρονικότητας, λόγω της δυνατότητας που παρείχε στην έκφραση συναισθημάτων,
τα οποία είναι κοινά για τους ανθρώπους οποιασδήποτε εποχής (Κακουλές, 1952).
Ο χορός ήταν για τους αρχαίους έλληνες ένας ολοκληρωμένος τρόπος για να αντιληφθούν
τον κόσμο κι αποτέλεσε ενσωμάτωση της αρμονίας, της αναλογίας, της ισορροπίας και του ρυθμού,
χαρακτηριστικών της αρχαίας ελληνικής τέχνης και εννοιών που ταυτίζονται με τις αρχές της
ελληνικής φιλοσοφίας και της ηθικής (H’ Doubler, 1925). Στόχος και πεποίθηση των αρχαίων ήταν
ότι μέσω της τέχνης του χορού θα επιτύγχαναν την ισόρροπη ανάπτυξη του σώματος και της ψυχής
Η σύνδεση του χορού με την εκπαίδευση των νέων στην αρχαία ελλάδα οφείλεται και στην
αντίληψη ότι ο σωστός χορευτής έπρεπε να έχει οξεία μνήμη και πολλές γνώσεις για την αθρώπινη
ψυχή. Έτσι πραγματώνονταν το πρότυπο του καλού καγαθού πολίτη ( Δούκα., Καιμακάμης, 2006).
Ο Πλάτωνας στους «Νόμους» εκφράζει την πίστη του στις αρετές του χορού και διακηρύσσει πως
η μουσική είναι για το πνεύμα ό,τι η γυμναστική για το σώμα και η ισόρροπη ανάπτυξη των δύο
αποτελεί θεμελιώδες μέσο διάπλασης των νέων που πρόκειται να γίνουν πολίτες. Επιπλέον, ο χορός
στην αρχαία ελληνική κοινωνία, αποτέλεσε μέσο διαμόρφωσης και διατήρησης του κοινωνικού
σχήματος και σημαντικό στοιχείο κοινωνικής δράσης (Λουτζάκη, 1992). Σύμφωνα με τον
Πλάτωνα, ο χορός και η μουσική έχουν τέτοια ηθικοπολιτική αξία, όταν χρησιμοποιούνται σωστά,
ώστε μπορούν να επηρεάσουν τους νόμους του κράτους. Ο Απόλλωνας προστατεύει τους νέους
που αποτελούν τον πυρήνα και το μέλλον μιας πόλης. Μέσω της προφητείας υποδεικνύει τη σωστή
πορεία της κοινότητας, ενώ μέσω του συνδυασμού τραγουδιού και χορού, μορφώνει και οδηγεί
στην ενηλικίωση τα νεότερα μέλη της. Με τον τρόπο αυτό, ο Απόλλωνας γίνεται ο προστάτης της
οργανωμένης κοινωνίας, η εγγύηση της συλλογικής τάξης, ο θεός της υψηλότερης μορφής
πολιτικής ζωής ( Παπαδοπούλου, 2003).
Αν και ο ρόλος του χορού στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ήταν αρκετά σύνθετος, ωστόσο
είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο χορός σε μια κοινωνία που θεωρούσε το σώμα και το πνεύμα
ως άρρηκτη ολότητα ήταν μέρος μιας κοσμοθεωρίας που επηρέασε όλο τον δυτικό κόσμο. Η
συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών, ως συνέπεια πληθυσμιακών μετακινήσεων, είναι τόσο παλιό
φαινόμενο, όσο και η ιστορία της ανθρωπότητας. Αξίζει να σημειωθεί οτι η ιστορία του
ελληνισμού είναι μια ιστορία μεταναστεύσεων, ξεκινώντας ήδη από τα χρόνια του Α΄ και Β’
αποικισμού στην Αρχαία Ελλάδα. Οι συγκεκριμένες μετακινήσεις ανθρώπων, οδήγησαν στην
εξέλιξη των μονοπολιτισμικών κοινωνιών σε πολυπολιτισμικές (Φώτου, 2002).
Η ελληνική κοινωνία, όπως και οι κοινωνίες όλων των ευρωπαϊκών χωρών είναι πλέον
πολυπολιτισμική. Για να αξιοποιηθεί η συνεχώς αυξανόμενη πολιτιστική διαφορετικότητα γύρω
μας, πρέπει να διασφαλιστεί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους διάφορους πολιτισμούς χωρίς να
εξαφανίζεται η ιδιαίτερη ταυτότητα και η μετατροπή της πολυπολιτισμικής κατάστασης σε
διαπολιτισμική (Αθανασοπούλου, 2015). Στo πλαίσιο της παραπάνω συλλογιστικής, ο χορός και δη
ο κυκλικός δύναται να λειτουργήσει «ως φορέας μηνυμάτων για πολλά θέματα, όπως ιδέες
συναισθήματα, ιεραρχίες, γεωγραφικά σύνορα, συνάφεια και αλληλεγγύη, γνώση και εκπαίδευση»
(Παπαπαύλου, 2004). Η συγκεκριμένη λειτουργία του κύκλιου χορού οφείλεται και στα ιδιαίτερα
μορφολογικά του στοιχεία που αφορούν στο σχήμα του, στον τρόπο διάταξης και σύνδεσης των
χορευτών του. Αξίζει να τονισθεί οτι ο κύκλος, είναι ένα συγκεντρωμένο τέλειο σχήμα που
μεταδίδει ηρεμία, κίνηση και αρμονία. Αποτελείται δε από δύο βασικά δομικά στοιχεία: το κέντρο
και την περιφέρεια του κύκλου, όπου βρίσκονται οι χορευτές. Όλοι οι χορευτές λειτουργούν επί
ίσοις όροις σε σχέση με το κέντρο και μεταξύ τους και χρησιμοποιούν συντονισμένα πατήματα
ώστε η χορευτική γραμμή να κινείται αρμονικά (Γιούτσος, 2010., Λουτζάκη, 2001). Ο χορός είναι
ουσιαστικά η αναπαράσταση της συλλογικής συμμετοχής, όπου ο καθένας συνδέεται στενά με τους
υπόλοιπους σε σχέση ισότητας. Από την στιγμή που ο κύκλος θα αρχίσει να κινείται, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να συγχρονίσουν την ατομική τους κίνηση, με την κίνηση όλης της
ομάδας, κάτι το οποίο διευκολύνεται από το ίδιο το σχήμα του χορού. Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ
των χορευτών του κυκλικού χορού, οι οποίοι πιάνονται μεταξύ τους δίνοντας δύναμη ο ένας στον
άλλον έχοντας ίδιο ρυθμό και βήμα (Garfnkel, 2003). Ο κύκλιος χορός λειτουργώντας ως
επικοινωνιακός φορέας, δύναται να επιτελέσει σημαντικό εκπαιδευτικό ρόλο, στην ανάκτηση των
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ικανοτήτων που συμβάλλουν στην εποικοδομητική συμβίωση μέσα σ’ έναν πολυπολιτισμικό
κοινωνικό ιστό (Παπάς, 1997).
Εξάλλου οι στόχοι της εκπαίδευσης των νέων στο πλαίσιο μιας πολυπολισμικής κοινωνίας
είναι επιγραμματικά: α) η αναγνώριση και κατανόηση της διαφορετικότητας, β) ο σεβασμός της
πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε λαού, γ) η θετική προσέγγιση των πολιτισμικών διαφορών, δ) ο
εντοπισμός τόσο των διαφορετικών όσο και των κοινών πολιτισμικών στοιχείων, ε) η
εποικοδομητική αλληλεπίδραση, στ) η ανάπτυξη των αισθημάτων αλληλεγγύης, ειρήνης και
κοινωνικής δικαιοσύνης, και τέλος ζ) ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του
αναφαίρετου δικαιώματος πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες (Πανταζής, 2005., Γκότοβος, 2002). Τα
παιδιά αναπτύσσουν ελευθερία στην έκφραση, πρωτοβουλία και αίσθημα ευθύνης, καλλιεργούν
και βελτιώνουν τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους και με το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον. Αποδέχονται όρια και περιορισμούς που τους θέτει η ομάδα, ανακαλύπτουν την
ανάγκη ύπαρξης και τήρησης κανόνων (Haselbach, 1979, Κουτσούμπα, 2005) .
Σύμφωνα με την Hanna (1979), ο χορός αντανακλά και επηρεάζει τις δομές της κοινωνικής
οργάνωσης, αποτελώντας ένα είδος κώδικα, ο οποίος διαμορφώνει την προσωπική και κοινωνική
ζωή, μεταφέρει μηνύματα και πληροφορίες για την αντίστοιχη κοινωνία, τα οποία είναι βαθιά
κρυμμένα στο ανθρώπινο ασυνείδητο και κωδικοποιούνται μέσα από τα σύμβολα. Ο χορός δύναται
να λειτουργήσει ως όχημα που φέρνει μαζί του όχι μόνο την αποδοχή και το σεβασμό του
διαφορετικού, αλλά επίσης την αναγνώριση της πολιτισμικής ταυτότητας των ατόμων, μέσα από
μια καθημερινή προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας. Οι διαχρονικές αυτές αξίες
αποτελούν την βάση της έκφρασης πολιτικών ιδεωδών και εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία
των σύγχρονων κοινωνιών. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, πως σύμβολα του σύγρονου κόσμου έχουν
σχήμα κυκλικό όπως ο κύκλος των αστεριών της ενωμένης Ευρώπης.
3. Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι οι κύκλιοι ελληνικοί χοροί στην
αρχαιότητα αποτέλεσαν μέσο διαπαιδαγώγησης των νέων που επρόκειτο να γίνουν ενεργοί πολίτες.
Σημαντικός επίσης ήταν ο ρόλος τους στην διαμόρφωση και διατήρηση του κοινωνικού σχήματος.
Σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία, όπως και οι κοινωνίες όλων των ευρωπαϊκών χωρών είναι
πλέον πολυπολιτισμική, απαιτούνται νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. Οι κύκλιοι ελληνικοί είναι δυνατό να δώσουν την ευκαιρία
σε διαφοροποιημένες πολιτισμικές ομάδες να συμμετέχουν ενεργά στον κοινωνικό και πολιτικό
γίγνεσθαι μέσα σ’ ένα περιβάλλον αξιών, πρακτικών και διαδικασιών κοινά αποδεκτών. Ο κύκλιος
χορός λειτουργώντας ως επικοινωνιακός φορέας δύναται να επιτελέσει σημαντικό εκπαιδευτικό
ρόλο στην ανάκτηση των ικανοτήτων που συμβάλλουν στην εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε
ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό ιστό. Εν κατακλείδι, η αξιοποίηση της πλατωνικής αντίληψης για
το χορό στη σύγχρονη εκπαίδευση ως μέσου διάπλασης των νέων που πρόκεται να γίνουν πολίτες
δύναται να εμποδίσει το σχηματισμό στερεότυπων και προκαταλήψεων, απέναντι σε πρόσωπα και
πολιτισμούς και να υπερβεί κάθε μορφή εθνοκεντρικής αντιμετώπισης, πραγματοποιώντας μια
εκπαιδευτική διαδικασία που δίνει ουσία στα ανθρώπινα δικαιώματα, προωθώντας την κατανόηση
και τη συνεργασία μεταξύ των λαών, για να οδηγηθούν οι κοινωνίες στην πρόοδο και την ειρήνη.
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Σκλείδα Σοφία
Sofiaskleida70@gmail.com
Φιλόλογος, ΜΑ, Διδάκτωρ Συγκριτικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Υποψήφια
Μεταδιδάκτορας της θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Περίληψη
Ο κομβικής σημασίας σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας συνίσταται στο να παρουσιασθεί
η σημερινή δομή και η γενικότερη οργάνωση του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος, μέσα στη
γενικότερη και διεθνή προσπάθεια συγκριτικής αντιπαράθεσης και αντιπαραβολής των
εκπαιδευτικών συστημάτων ανά τον κόσμο. Δεχόμενοι το γεγονός, ότι διανύουμε μια μεταβατική
περίοδο, όπου όλες οι θεωρίες καθώς και όλα τα δεδομένα συνεχώς ανατρέπονται και
τροποποιούνται, θα πρέπει ν' αναγνωριστεί διεθνώς η επιτακτική ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή
εκπαιδευτική πολιτική,
Το σχολείο, με τη σύγχρονη έννοια, γεννιέται στην Ιταλία, κατά το δεύτερο μισό του 17ου
αιώνα κάτω από τη δυναμική ώθηση της αυτονομίας του κράτους. Το σύγχρονο εκπαιδευτικό
σύστημα της Ιταλίας είναι το αποτέλεσμα πολυάριθμων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες έλαβαν χώρα
τόσο τον 19ο, και τον 20ό αιώνα, αλλά και κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του τρέχοντα
αιώνα. Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ιταλία, παρέχεται σε δύο κύκλους,
τον υποχρεωτικό και τον προαιρετικό, ενώ προηγείται χρονικά, η προσχολική αγωγή. Η εν λόγω
ταξινόμηση, καίτοι ισχύουσα από παλαιότερο χρονικό διάστημα, με τις νέες μορφές της, επιχειρεί
να λάβει υπόψη της και το σύγχρονο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Εντός αυτού του
σκεπτικού, σύμφωνα με το πνεύμα και τις αντίστοιχες πρόνοιες των νέων ευρωπαϊκών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καταστρώθηκαν αντιστοίχως και οι οργανωτικές αλλαγές στο
εκπαιδευτικό σχολικό σύστημα της Ιταλίας, οι οποίες εγκρίθηκαν από το εθνικό της κοινοβούλιο το
2003.
Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικοί Θεσμοί, Διοίκηση Εκπαίδευσης, Δομικό πλαίσιο, Ιταλικό
Εκπαιδευτικό Σύστημα
Εισαγωγή
Σήμερα, η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ιταλία, παρέχεται σε δύο
κύκλους, τον υποχρεωτικό και τον προαιρετικό. Η προσχολική αγωγή προηγείται χρονικά (Δίκτυο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές στην Ευρώπη
“Eurydice”, Eurydice, 2009/10 Edition,σ.7). Σύμφωνα με αυτό πραγματοποιήθηκαν οι οργανωτικές
αλλαγές στο εκπαιδευτικό σχολικό σύστημα της Ιταλίας, οι οποίες εγκρίθηκαν από το εθνικό της
κοινοβούλιο το 2003. Επρόκειτο για το νόμο 53/2003(θεσμικό πλαίσιο, περί μεταρρύθμισης
Gelmini), ο οποίος εξουσιοδοτούσε την κυβέρνηση για τη ρύθμιση των γενικότερων κανόνων
εκπαίδευσης. Με δεδομένο δε, ότι η ίδια η κυβέρνηση είναι επιφορτισμένη στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής της πολιτικής και με την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση του ατόμου,
ήταν επίσης υπεύθυνη από τον εν λόγω νόμο και για τη φροντίδα των επιμέρους ουσιαστικότερων
και εξειδικευμένων επιπέδων της. Η δε δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα το ανώτερο
τμήμα της (το λεγόμενο «Λύκειο» με την ευρεία έννοια του όρου), απετέλεσε επιπλέον του ως άνω
αναφερόμενου νόμου, αντικείμενο περαιτέρω πειραματισμού και επιχειρούμενης μεταρρυθμιστικής
επανατοποθέτησης, τουλάχιστον όσον αφορά τη δομική μορφή της.
1. Το Δομικό πλαίσιο του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος
Σε αυτή την κατεύθυνση, ως προς τα δομικά χαρακτηριστικά του, το σημερινό σχολικό
εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας συγκροτείται (Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Εκπαιδευτικά
Συστήματα και τις Πολιτικές στην Ευρώπη “Eurydice”, Eurydice, 2009/10 Edition, σ. 7):
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Από την Scuola dell’ infanzia (προσχολική ηλικία - παιδικοί σταθμοί).



Από τον Primo ciclo di istruzione (Πρώτο Κύκλο Εκπαίδευσης), ο οποίος διαρκεί οκτώ έτη
και αποτελείται αρχικά από την Scuola Primaria (Δημοτικό Σχολείο) και στη συνέχεια από
την Scuola Secondaria di Primo Grado (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση / Γυμνάσιο).



Από την Scuola Secondaria Superiore (Ανωτέρα Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Λύκειο).

Όσον αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση, αυτή παρέχεται από την Scuola Primaria (πρώην
Scuola elementare), που αντιστοιχεί περίπου στο δικό μας Δημοτικό Σχολείο, το Μέσο
Δευτεροβάθμιο Σχολείο, ήτοι, την Scuola Secondaria di Primo Grado (πρώην Scuola media) που
αντιστοιχεί περίπου στο δικό μας γυμνάσιο και είναι ενιαίο από το 1962, καθώς επίσης και από τα
δύο πρώτα έτη της Scuola Secondaria Superiore (Ανωτέρα Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Λύκειο.
Βλ. Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα και τις Πολιτικές στην
Ευρώπη “Eurydice”, Eurydice, 2009/10 Edition, σ.7. Eurydice, National system overviews on
education systems in Europe and ongoing reforms: 2010 Edition για την Ιταλία, καθώς και
Eurydice, Organisation of the education system in Italy: 2009/2010). Το Δημοτικό σχολείο είναι
πενταετές, ενώ το Μέσο Δευτεροβάθμιο, τριετές, έτσι, με την προσθήκη και των δύο πρώτων ετών
της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η υποχρεωτική Εκπαίδευση διαρκεί δέκα συνολικά
χρόνια. Αναλυτικότερα:
Η προσχολική αγωγή, ήτοι, η Scuola dell’ infanzia, παρέχεται για τα παιδιά ηλικίας περίπου 3
ετών, διαρκεί τρία έτη και είναι προαιρετική. Τα νήπια / παιδιά, φοιτούν κατά 40% περίπου σε
δημόσια νηπιαγωγεία δωρεάν, ενώ τα υπόλοιπα, σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία ή εκκλησιαστικά ή
δημόσια νηπιαγωγεία των δήμων (Frabboni,1990. Μαρκόπουλος, 1990,σ. 162).Το πρόγραμμα των
νηπιαγωγείων αποβλέπει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των νηπίων και στην προετοιμασία
τους για τη σχολική ζωή του υποχρεωτικού σχολείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιταλική
προσχολική αγωγή, πριν από τον Νόμο 444 του 1968, δεν εμπεριείχε κανενός είδους σχέδιο
ενταγμένο σε μία ιστορικό - πνευματική προοπτική .
Η Scuola Primaria, δηλαδή το αντίστοιχο Δημοτικό Σχολείο, διαρκεί πέντε έτη και οι μαθητές
μπορούν να εγγραφούν σ’ αυτήν, από την ηλικία των περίπου 6 ετών. Αποτελείται από ένα πρώτο
σχολικό έτος, το οποίο συνδέεται μαθησιακά με την προσχολική ηλικία και συνεχίζει με δύο διετείς
διδακτικές περιόδους. Η διάρθρωση των διδακτικών περιόδων της Scuola Primaria, είναι τα 1 + 2 +
2 έτη. Ανεξαρτήτως ονομασίας, το Δημοτικό Σχολείο, αποσκοπεί στη διαμόρφωση του ατόμου και
του πολίτη, στο πλαίσιο των Συνταγματικών επιταγών της χώρας. Αποσκοπεί επίσης, στην
προώθηση της πρώτης πνευματικής εκπαίδευσης, αποτελώντας μία εκ των βασικών κοινωνικών
συνιστωσών για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων. Το Ιταλικό Δημοτικό
Σχολείο, προωθεί την απόκτηση όλων των βασικών τύπων γλωσσικής ανάπτυξης, καθώς και
εννοιακών πλαισίων, ικανοτήτων και τρόπων έρευνας, που είναι βασικά για την κατανόηση του
ανθρώπινου, φυσικού και τεχνητού κόσμου. Είναι καθήκον του να αποφύγει, όσο είναι δυνατόν, τη
μετατροπή της «διαφορετικότητας» του κάθε παιδιού σε προβλήματα συμπεριφοράς, που μπορούν
και αυτά με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε φαινόμενα αποτυχίας και συνακόλουθα, σε ανισότητες
κοινωνικού και πολιτικού επιπέδου (Eurydice, Structures of Education and Training Systems in
Europe: Italy, 2009/10 Edition,σ. 7-8 .Eurydice, National system overviews on education systems in
Europe and ongoing reforms: 2010 Edition. Eurydice, Organisation of the education system in
Italy: 2009/2010, Laeng, 1995, σ.σ. 322-326).
Το πέρασμα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, γίνεται μετά από μια θετική αξιολόγηση των
μαθητών, η οποία τοποθετείται στη δεύτερη διετή διδακτική περίοδο. Δεν υπάρχει πλέον το Esame
di Stato (Κρατικές εξετάσεις), το οποίο στο παρελθόν, ήταν υποχρεωτικό με το τέλος της πέμπτης
τάξης του Δημοτικού Σχολείου.Η Scuola Secondaria di Primo Grado διαρκεί τρία έτη. Η ηλικία
εισόδου των μαθητών είναι περίπου στα 11 έτη και αποτελείται από μια διετή διδακτική περίοδο
και ένα τρίτο έτος. Η διάρθρωση των ετών είναι 2 + 1 έτη. Το πρόγραμμα της Scuola Secondaria di
Primo Grado, παρέχει ικανά στοιχεία για την πολιτιστική ενημέρωση των μαθητών και την
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους (Ministero dell’ Istruzione, dell’ Universita e della Ricerca, 2004, σ.
13 .Eurydice, Structures of Education and Training Systems in Europe: Italy, 2009/10 Edition, σ.σ.
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7-8 .Eurydice, National system overviews on education systems in Europe and ongoing reforms:
2010 Edition. Eurydice, Organisation of the education system in Italy: 2009/2010).
Ο πρώτος κύκλος σπουδών (Δημοτικό και Γυμνάσιο), ολοκληρώνεται με τις εξετάσεις του
Διπλώματος του Esame di Stato, η επιτυχής έκβαση του οποίου, επιτρέπει την πρόσβαση των
μαθητών στον Secondo Ciclo dell Istruzione (Δεύτερο Κύκλο Εκπαίδευσης), δηλαδή στην Scuola
Secondaria Superiore, η οποία περιλαμβάνει τα Λύκεια και την Τεχνολογική Επαγγελματική
Εκπαίδευση. Στη Scuola Secondaria Superiore, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα
στο Λύκειο και την Τεχνολογική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η ηλικία εισόδου των μαθητών είναι
περίπου στα 14 έτη και οι σπουδές διαρκούν 5 έτη, με τα δύο πρώτα εξ’ αυτών να είναι
υποχρεωτικά. Το Λύκειο από άποψη περιεχομένου σπουδών και εξειδίκευσης, χωρίζεται σε
(Ministero dell’ Istruzione, dell’ Universita e della Ricerca, L’agenda di una Scuola per crescere,
Anno scolastico 2003-2004 (Scuola Italiana / Scuola Europea), σ. 110):


Artistico (Καλλιτεχνικό).



Classico (Κλασικό).



Economico (Οικονομικό).



Linguistico (Γλωσσικό).



Musicale (Μουσικό).



Coreutico (Χορευτικό).



Scientifico (Επιστημονικό).



Technologico (Τεχνολογικό).



Delle scienze umane (Ανθρωπιστικών επιστημών).

Η ακολουθούμενη μαθησιακή πορεία, είναι παρεμφερής με εκείνη των προηγουμένων
κύκλων σπουδών. Δηλαδή αποτελείται από δύο διετείς διδακτικές περιόδους και κλείνει με ένα
πέμπτο έτος συμπλήρωσης και ολοκλήρωσης της επιστημονικής διαδρομής που ακολούθησαν οι
μαθητές. Ακολουθεί το Esame di Stato, οι επίσημες δηλαδή εξετάσεις για την απόκτηση
απαραίτητου τίτλου με τον οποίο επιτυγχάνεται η είσοδος στο Πανεπιστήμιο, ή η δυνατότητα
περαιτέρω ανώτατης επιμόρφωσης στο καλλιτεχνικό, μουσικό και χορευτικό τμήμα του
πανεπιστημίου. Πρόκειται για διαδικασία προερχόμενη από παλαιότερο χρονικό διάστημα, γνωστή
μέχρι πρότινος με το όνομα Esami di Maturità (εξετάσεις ωριμότητας).
Οι εξετάσεις αυτές της ωριμότητας, αποτελούσαν πάντοτε ένα σπουδαίο γεγονός για τη
μαθητική κοινότητα και δινόταν σε αυτές χαρακτήρας επισημότητας. Ο μαθητής που κρινόταν
ώριμος (Maturo), εγγραφόταν εντελώς ελεύθερα στις πανεπιστημιακές ή πολυτεχνικές σχολές
(Δεμερτζής, Νέα Παιδεία, τ.χ. 25, 1983, σ. σ. 97-98. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τις εγγραφές και τη συμμετοχή των μαθητών στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης και στα
διάφορα είδη Λυκείου από το 1985 και ύστερα, βλ. Ministero della pubblica Istruzione, Alluni,
classi, dotazioni organiche del personale docente della scuola statale, 1999/00, Settembre 1999.
Ministero della publica Istruzione, Indagine campionaria sulla dispersione scolastica nelle scuole
statali Elementari, Medie e Secondarie superiori, 1998/99, Notiziario statistico, n. 16, 1999.
Angeli, Rapporto ISFOL 1990: Formazione, orientamento, occupazione, nuove tecnologie,
professionalita, Roma, 1990. Ferraris, Gli iscritti nelle Universita e negli Istituti Superiori Italiani
nel decenio scolastico dal 1893 - 94 al 1902 -1903, 1903, έργο αρκετά ενδιαφέρον γιατί μας δίνει
πληροφορίες για τον αριθμό εγγεγραμμένων στο Πανεπιστήμιο και στις διάφορες σχολές κατά
τη δεκαετία 1893 -1903). Επίσης, για την ποσοστιαία παρουσία των διαφόρων κατευθύνσεων
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, βλ. Proveditorato agli studi di Roma, La cultura della legalita
nella scuola Romana, Ufficio studio e programmazione, Rapporto 2000, σ.σ. 11 -14).
Αυτό ισχύει φυσικά και με το Esame di Stato.
Οι μαθητές οι οποίοι έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση, μετά
από ένα κύκλο τριετούς εκπαίδευσης, καλούνται να μετάσχουν στο Esame di Qualifica (Εξετάσεις
Αξιολόγησης. Βλ. σχετικά Eurydice, Structures of Education and Training Systems in Europe: Italy,
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2009/10 Edition, ό.π., σελ 27 καθώς επίσης στο ίδιο Δίκτυο, Eurydice, National system overviews
on education systems in Europe and ongoing reforms: 2010 Edition, ό.π., και Eurydice,
Organisation of the education system in Italy: 2009/2010, ό.π.) Εάν κάποιος μαθητής αναθεωρήσει
τις απόψεις του, επιθυμώντας να συνεχίσει στο Λύκειο, μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων,
έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει στη δεύτερη διδακτική περίοδο του Λυκείου. Εάν όμως επιθυμεί
να συνεχίσει την επαγγελματική του εκπαίδευση, συνεχίζει στο τέταρτο έτος σπουδών του ίδιου
σχολείου, το οποίο ακολουθείται και από ένα πέμπτο έτος συμπλήρωσης και ολοκλήρωσης της
επαγγελματικής μαθησιακής διαδρομής που επέλεξε. Έπονται οι εξετάσεις για το δίπλωμα του
Esame di Stato, η απόκτηση του οποίου, επιτρέπει την περαιτέρω ανώτατη τεχνική εκπαίδευση και
επιμόρφωση των φοιτητών.
Οι μαθητές, μετά τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους και αφού έχει προηγηθεί η
απόκτηση κάποιου διπλώματος, έχουν τη δυνατότητα, εάν το θελήσουν, να ακολουθήσουν την
εναλλαγή σχολείο - εργασία, ακόμη και μέσα στην περίοδο μαθητείας τους. Ακολουθώντας το
σύστημα των Λυκείων ή το σύστημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι μαθητές έχουν την
υποχρέωση να πραγματοποιήσουν ασκήσεις πρακτικής επιμόρφωσης για την απόκτηση της
αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς επίσης και πιο οργανωμένα προγράμματα stage,
πραγματοποιούμενα είτε στην Ιταλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα (Ministero dell’ Istruzione, dell’
Universita e della Ricerca, L’agenda di una Scuola per crescere, Anno scolastico 2003-2004 ,ό.π, σ.
109). Όπως προαναφέρθηκε, το ανώτερο τμήμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απετέλεσε και
αποτελεί, αντικείμενο πειραματισμού και επιχειρούμενης μεταρρυθμιστικής επανατοποθέτησης.
Υπό αυτή την έννοια, η λεγόμενη μεταρρύθμιση Gelmini, επέφερε μια νέα δομική αναδιάταξη του
ανώτερου τμήματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ως υποχρεωτική, η Μέση Εκπαίδευση στην Ιταλία, σχετίζεται με τη δημοκρατική αρχή
ανύψωσης του επιπέδου εκπαίδευσης και της προσωπικής μόρφωσης του κάθε πολίτη και γενικά
όλου του ιταλικού λαού, ενισχύοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στις αξίες του πνεύματος, του
πολιτισμού και της κοινωνικής συμβίωσης και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη τους. Με το πέρας
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάλογα με τα
ενδιαφέροντα και τους στόχους του, κατευθύνσεις που είτε θα τον οδηγήσουν απευθείας στον
επαγγελματικό στίβο είτε θα τον εισαγάγουν στις πανεπιστημιακές σχολές. Καλείται δηλαδή, ήδη,
από την ηλικία των 16 χρόνων, να επιλέξει το δρόμο της ζωής του (Eurydice, Structures of
Education and Training Systems in Europe: Italy, 2009/10 Edition. Eurydice, National system
overviews on education systems in Europe and ongoing reforms: 2010 Edition. Eurydice,
Organisation of the education system in Italy: 2009/2010, ό.π).
2.Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ιταλία σήμερα, κλίνει προς το σύστημα
που εισήγαγε ο Casati με το νόμο του. Το κλασικό Ginnasio Liceo έχει θεωρηθεί και είναι ακόμη,
το μόνο δημόσιο σχολείο που προετοιμάζει κατάλληλα τους μαθητές για τις Πανεπιστημιακές
Σχολές της Νομικής και των Ελευθέρων Τεχνών. Στο ιταλικό σύστημα ασκείται έντονη εξουσία και
συγκεντρωτική διοίκηση σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης από τον Πρόεδρο της Δημόσιας
Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα, υπάρχουν τα Κεντρικά Εκπαιδευτικά Συμβούλια και τα
περιφερειακά εκπαιδευτικά συμβούλια που παρακολουθούν τη λειτουργία των σχολείων που
βρίσκονται στην περιοχή τους και ο ρόλος τους είναι συντονιστικός και συμβουλευτικός (Eurydice,
Structures of Education and Training Systems in Europe: Italy, 2009/10 Edition, ό.π., σ.σ. 5-6).
Διαχρονικό και φανερό, είναι το πρόβλημα συμφωνίας ανάμεσα στα διάφορα κεντρικά
γραφεία που πρέπει να προσφέρουν κοινό μάθημα ή μαθήματα στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους και
το πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ κέντρου και περιφέρειας (Angeli, 1988, σ. 149). Ταυτόχρονα,
υπάρχουν και τα λεγόμενα Σχολικά Συμβούλια (Consiglio di istituto), που αποτελούνται από
εκλεγμένους αντιπροσώπους των γονέων, των καθηγητών και των μαθητών και προεδρεύονται
πάντοτε από έναν αντιπρόσωπο των γονέων ( Δεμερτζής, Νέα Παιδεία, τ.χ. 25, 1983, σ. 98). Η
ιδιωτική εκπαίδευση δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στην Ιταλία και η λειτουργία της ελέγχεται
από το υπουργείο Παιδείας (με τωρινή ονομασία Ministero dell’ Istruzione, dell’ Universita e della
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Ricerca). Τα ιδιωτικά Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια σχολεία, καλύπτουν περίπου το 10% του
συνόλου των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.
Τα Αναλυτικά Προγράμματα συντάσσονται από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του
Υπουργείου Παιδείας. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα όλων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από πρόταση των
αρμόδιων επιτροπών και συμβουλίων, υπό τύπο οδηγιών και συμβουλών (Δεμερτζής, Νέα Παιδεία,
τ.χ. 25, 1983, σ. σ. 102-103).Υπάρχει επίσης το συμβούλιο για τη Δημόσια Εκπαίδευση, το
συμβούλιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς και το συμβούλιο για τη διοίκηση, τα μέλη των
οποίων είναι εκλεγμένα ή διορισμένα και είναι συμβουλευτικά όργανα για τον υπουργό.
Η διοίκηση του Εκπαιδευτικού συστήματος είναι αρκετά συγκεντρωτική. Ο υπουργός Παιδείας
είναι υπεύθυνος για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, παρέχοντας
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κράτους και στα ενδιαφέροντα
των περιοχών, στα σχέδια της εθνικής οικονομίας και στις διεθνείς προσδοκίες. Ο υπουργός
συνεπικουρείται από υφυπουργούς. Το υπουργείο έχει εννέα γενικές Διευθύνσεις και η χώρα διαιρείται
σε είκοσι Περιφέρειες στις οποίες προΐσταται επόπτης που διορίζεται από τον υπουργό. Σε κάθε
Περιφέρεια υπάρχει συμβούλιο τα μέλη του οποίου, προέρχονται από διευθυντές, δασκάλους, γονείς
και άλλες ομάδες της κοινότητας. Το κάθε σχολείο έχει το δικό του συμβούλιο .Αρμόδιος για τον
έλεγχο της λειτουργίας των σχολείων, είναι ο Επιθεωρητής (Provveditore) που υπάρχει σε κάθε
διαμέρισμα και ο Επόπτης (Capo provveditore) που υπάρχει σε κάθε νομό. Υπεύθυνος για την
εφαρμογή των νόμων και τη διδακτική πορεία του σχολείου είναι ο Διευθυντής τους.
Από τους αποφοίτους του Λυκείου, ελάχιστοι είναι εκείνοι που δεν προχωρούν προς τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αν και μετέπειτα, κατά τη διάρκεια των σπουδών αρκετοί τις
εγκαταλείπουν, είτε λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, είτε εξαιτίας της αλλαγής των πνευματικών
και επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων και φιλοδοξιών (Μαρκόπουλος, 1990,σ. 161).
3.Η ανώτερη εκπαίδευση στην Ιταλία
Η ανώτερη εκπαίδευση στην Ιταλία, εκτός από τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάζει,
καθαρά πρακτικής φύσεως, έχει εξελιχθεί πολύ θετικά. Το ιταλικό πανεπιστήμιο έχει γίνει
προσβάσιμο από όλους όσους θέλουν να συνεχίσουν ανώτερες σπουδές, ενώ έχει καταστεί πιο
κοινωνικό και κατά βάση περισσότερο δημοκρατικό, σε σχέση με το παρελθόν. Παράλληλα, η
εσωτερική διάταξη του είναι αρκετά προοδευτική (Eurydice, Structures of Education and Training
Systems in Europe: Italy, 2009/10 Edition. Αυτή η προοδευτικότητα της εσωτερικής διάταξης του
ιταλικού πανεπιστημίου, έχει επισημανθεί και σε αρκετά παλαιότερο χρόνο, βλ. σχετικά Labriola,
1974, σ.σ. 274-275).
Υπάρχουν τα κρατικά Α.Ε.Ι., τα οποία εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου
από το κράτος και τα μη κρατικά ή ελεύθερα Α.Ε.Ι., τα οποία έχουν συστηθεί και είναι
αναγνωρισμένα από το κράτος (εγκρίνει το καταστατικό τους και αναγνωρίζει τα πτυχία τους ως
ισότιμα με αυτά των κρατικών Α.Ε.Ι.). Δεν προβλέπονται (εισαγωγικές εξετάσεις) για τα A.E.I.
Βασική προϋπόθεση εισαγωγής, είναι η απόκτηση του απαραίτητου τίτλου, κατόπιν εξετάσεων
(Esame di Stato), οι οποίες είναι συνήθως ιδιαίτερα αυστηρές. Περιορισμοί εισαγωγής υπάρχουν σε
πολύ λίγες περιπτώσεις σχολών (numero programmato). Καταβάλλονται επίσης δίδακτρα, το ύψος
των οποίων ποικίλει μεταξύ των A.E.I. και ορισμένες φορές, μεταξύ σχολών του ιδίου
πανεπιστημίου (Σε σχέση με τη μεταρρύθμιση των πανεπιστημιακών διδακτικών ρυθμίσεων βλ.
Legge 19 novembre 1990, n.341. Riforma degli ordinamenti didattici universitari." GU n. 274 del
23-11-1990).
4. Συμπεράσματα
Εν κατακλείδι, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την ευρεία έννοια, τόσο η υποχρεωτική,
όσο και η προαιρετική, «συμβάλλει στην προώθηση της μόρφωσης του ατόμου και του πολίτη,
σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίστηκαν από το Σύνταγμα, ευνοώντας τον προσανατολισμό των
νέων, με σκοπό την επιλογή της επόμενης δραστηριότητας». Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι
διαμορφωτική, γιατί προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης της προσωπικότητας σε όλες τις
κατευθύνσεις (εθνικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, πνευματικές, συναισθηματικές, πρακτικές,
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δημιουργικές κ.λπ.). Επίσης, βοηθά τον μαθητή να αποκτήσει προοδευτικά μία όλο και πιο καθαρή
και στοχαστική εικόνα της κοινωνικής πραγματικότητας. Ταυτόχρονα, είναι προσανατολιστική,
γιατί ευνοεί την πρωτοβουλία προσωπικής ανάπτυξης και διαμόρφωσης της προσωπικής
ταυτότητας. Τέλος, θέτει τις βάσεις για μία περαιτέρω εκπαίδευση, διαρκή ή περιοδική. Γι' αυτό,
απαιτείται από τους διδάσκοντες μια ειδική διαδικασία, όχι μόνο στο πνευματικό επίπεδο αλλά και
στο διδακτικό (Thut & Adams, 1964, σ. σ.202-205).
Ο δομικός χαρακτήρας του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος, αν και στη βάση του
συγκεντρωτικός, είναι παράλληλα εξόχως αποκεντρωτικός σε κάποιες περιπτώσεις, αφού οι εκπαιδευτικές
μονάδες, διαθέτουν σημαντικό βαθμό αυτονομίας στην οργάνωση των προγραμμάτων για την εκπαίδευση,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες και ανάγκες.
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Περίληψη
Ο Κανονισμός 2016/679, ο οποίος θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζει ένα
νέο πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, ενισχύοντας το
επίπεδο ασφάλειάς τους. Μια από τις νομοθετικές προβλέψεις του αφορά στις προϋποθέσεις
χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών από τα παιδιά. Τα νέα δεδομένα που εισάγει ο
νέος Κανονισμός κρίνονται θετικά, καθώς έρχεται να λειτουργήσει ως προστατευτικό ανάχωμα
στην αλόγιστη χρήση του διαδικτύου από τους ανηλίκους. Το παρόν άρθρο εστιάζει την προσοχή
του σε πιθανούς τρόπους πρόληψης και προστασίας των νέων από τους κινδύνους του διαδικτύου,
σύμφωνα πάντα με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό.
Λέξεις κλειδιά: Κανονισμός 2016/679, προσωπικά δεδομένα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ασφάλεια, παιδιά.
1. Εισαγωγή
Ο Κανονισμός 2016/679, ο οποίος υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκαινιάζει ένα
νέο πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, ενισχύοντας το
επίπεδο ασφάλειάς τους. Ο νέος Κανονισμός έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και αναμένεται να ισχύσει
άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018, τα οποία οφείλουν να
προσαρμόσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες στις επιταγές του Κανονισμού. Μια από τις
νομοθετικές προβλέψεις του αφορά στις προϋποθέσεις χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των
πληροφοριών από τα παιδιά. Ειδικότερα, στο άρθρο 8 του Κανονισμού, ορίζεται ως ελάχιστο όριο
ηλικίας το 16ο έτος. Ωστόσο, παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στα κράτη να καθορίσουν μικρότερο
όριο ηλικίας, όχι όμως κάτω από 13 έτη, κατόπιν όμως απαραίτητης προηγούμενης γονικής
συγκατάθεσης. Τα νέα δεδομένα που εισάγει ο νέος Κανονισμός κρίνονται θετικά, καθώς έρχεται
να λειτουργήσει ως προστατευτικό ανάχωμα στην αλόγιστη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά.
Βέβαια, ο περιορισμός της πρόσβασης στα ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απλά η
κορυφή του παγόβουνου, όταν στην διεθνή βιβλιογραφία γίνονται αναφορές ότι οι σελίδες με την
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μεταξύ των νέων είναι – πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης –
ιστοσελίδες πορνογραφικού και ερωτικού περιεχομένου, online καταστήματα, πηγές που παρέχουν
παράνομο λογισμικό καθώς και ιστοσελίδες με τυχερά παιχνίδια.
Πριν τη μετάβαση στην παράθεση και ανάλυση ειδικότερων σκέψεων, κρίνεται σκόπιμη μια
σημαντική διευκρίνιση : το διαδίκτυο αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές ανακαλύψεις
με τεράστια συνεισφορά στην ανθρωπότητα. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι η κατάργηση
κάθε έννοιας χώρου, χρόνου και τόπου, εκμηδενίζοντας αποστάσεις. Συμβάλλει ιδιαίτερα στην
επικοινωνία ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη, προσφέρει ευκαιρίες εργοδότησης, ψυχαγωγεί,
παρέχει υπηρεσίες κάθε είδους και γενικότερα συνιστά δείκτη οικονομικής, κοινωνικής,
πολιτισμικής και πολιτικής ανάπτυξης και προόδου. Αξίζει να τονιστεί ότι σύμφωνα με τη
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Διακήρυξη της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις αρχές διακυβέρνησης
του διαδικτύου20, στο περιβάλλον δράσης του διαδικτύου θα πρέπει να διασφαλίζονται τα
ανθρώπινα δικαιώματα, την οικουμενικότητα χρήσης του χωρίς διακρίσεις, την πολιτισμική και
γλωσσική ποικιλότητα ώστε να επιτελεί τις λειτουργίες του ακέραια και καθολικά. Συνεπώς, η
δαιμονοποίηση του διαδικτύου κρίνεται τόσο άσκοπη όσο και επιπόλαιη. Οι κίνδυνοι εντοπίζονται
στη μη ασφαλή χρήση του. Ειδικά ως προς τους ανηλίκους, όπου εστιάζεται το ενδιαφέρον της
παρούσας μελέτης, συχνά φαινόμενα είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο, ο κυβερνοεκφοβισμός, η
κλοπή ταυτότητας, οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις, περιπτώσεις που συνιστούν συνέπεια
λανθασμένης χρήσης του διαδικτύου. Κατ’επέκταση, το επίκεντρο της κριτικής εδράζει στην
εξέταση και ανάλυση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τον κυβερνοχώρο, παράλληλα φυσικά
με την αναφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί ή/και προτείνονται εκ μέρους ποικίλων παραγόντων,
όπως εκπαιδευτικών και δημόσιων φορέων.
2. Κυρίως μέρος
Η σύγχρονη ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε χαρακτηρίζεται από μια καθημερινή διακίνηση
πληροφοριών: στις συναλλαγές με διοικητικές αρχές και διάφορους οργανισμούς, στις περιηγήσεις
μας στο διαδίκτυο μέχρι και στις απλές ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες με φίλους, παρατηρείται ο
διαμοιρασμός, ανεξαρτήτως όγκου και έκτασης προσωπικών στοιχείων. Ιδιαίτερα στον χώρο του
διαδικτύου η ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών πραγματοποιείται με εκρηκτική συχνότητα και
ταχύτητα, αν υπολογίσουμε το γεγονός ότι στο διαδίκτυο καταργείται οποιαδήποτε έννοια χώρου
και χρόνου.
Ωστόσο, λόγω της έλλειψης φυσικής παρουσίας στον κυβερνοχώρο21, οι κίνδυνοι που
παρουσιάζονται για την ιδιωτική ζωή του κάθε ατόμου είναι αρκετά σημαντικοί. Ειδικότερα, η
ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών που διακινούνται τίθενται σε
έντονη αμφισβήτηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υποκλοπή 3 δισ. λογαριασμών
χρηστών της εταιρίας yahoo που πραγματοποιήθηκε το 2013 και αποκαλύφθηκε το 2017.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι αρχικές εκτιμήσεις των υπευθύνων της εταιρίας ανέφεραν ότι
ο αριθμός των λογαριασμών που είχαν παραβιαστεί ανέρχονταν σε 1 δισ.22
Ως εκ τούτου, η ιδιωτικότητα23 του ατόμου στο διαδίκτυο αποκτά εξαιρετική σημασία καθώς
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Τα ζητήματα προστασίας
της ιδιωτικότητας προσλαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στην περίπτωση των παιδιών,
δεδομένης της ευρείας χρήσης του διαδικτύου στις μικρές ηλικίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι,
σύμφωνα με επίσημα αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς
Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (2018) κατά τη χρονική περίοδο 2017-2018,
ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό γονέων (55,86%) παραδέχονται ότι το παιδί τους χρησιμοποιεί
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους. Επιπλέον,
ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι ένα στα δύο παιδιά χρησιμοποιεί τα κοινωνικά
Βλ. ειδικότερα τη διακήρυξη στον επίσημο ιστότοπο του Συμβουλίου της Ευρώπης, https://www.coe.int/en/web/freedomexpression/committee-of-ministers-adopted-texts/-/asset_publisher/C10Tb8ZfKDoJ/content/declaration-by-the-committee-ofministers-on-internet-governance-principles-adopted-on-21-september2011?_101_INSTANCE_C10Tb8ZfKDoJ_viewMode=view#{%2216456416%22:[0]} , “Declaration by the Committee of Ministers
on Internet governance principles, adopted on 21 September 2011.
21 Ο όρος «κυβερνοχώρος» ταυτίζεται με την έννοια του διαδικτύου. Αποδίδεται στον συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας
William Gibson, στο έργο του “Neuromancer” (Νευρομάντης), το οποίο εκδόθηκε το 1984.
22 Βλ. σχετικά με το εν λόγω σκάνδαλο S.Larson, “Every single Yahoo account was hacked – 3 billion in all”, άρθρο στην
επίσημη ιστοσελίδα www.money.cnn.com, ημερομηνία δημοσίευσης 4-10-2017.
23 Ως προς την έννοια και το περιεχόμενο του όρου «ιδιωτικότητα» έχει αποτυπωθεί ως το «δικαίωμα να είναι κάποιος
ελεύθερος από τα ανοιχτά κατασκοπευτικά μάτια και αυτιά τρίτων». Βλ.Warren and Brandeis, ‘The ritht to Privacy”, Harvard Law
Review, Vol. IV, December 15, 1890, No. 5. Αναλυτικές λεπτομέρειες αναφορικά με την «ιδιωτικότητα» σε Κ.Κουρούπη, ««Οι
πολιτικές της Ε.Ε. για το διαδίκτυο: η ταυτότητα του χρήστη στο διαδίκτυο και η προστασία της προσωπικότητάς του», διδακτορική
διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 2014, διατίθεται ελεύθερα αναρτημένη στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, www.didaktorika.gr.
20
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δίκτυα σε καθημερινή βάση, κάτι το οποίο φανερώνει μια αρκετά στενή σχέση ανάμεσα στο παιδί
και το διαδίκτυο. Ωστόσο, η αυξημένη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά δε συνοδεύεται από
αντίστοιχη πληροφοριακή συνείδηση των γονέων. Πιο συγκεκριμένα, αν και η πλειοψηφία των
γονέων δήλωσε ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και
ανάπτυξη κοινωνικών αρετών των παιδιών, ένα ποσοστό 16% εξ αυτών δηλώνει άγνοια σχετικά με
το αν το παιδί του προστατεύει τα προσωπικά του δεδομένα στο διαδίκτυο.
Από τα όσα εκτέθηκαν ήδη ως τώρα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η χρήση των κοινωνικών
δικτύων από τα παιδιά συγκεντρώνει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει
τον τρόπο απόλαυσης των υπηρεσιών του διαδικτύου από τα παιδιά χρήζει εξίσου σημαντικής
μελέτης και ανάλυσης, ιδιαίτερα με τη θέσπιση της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα προσωπικά
δεδομένα, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Κανονισμός 2016/679), που έχει τεθεί σε άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018. Το καινούριο ρυθμιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει ρητή διάταξη για
την απόλαυση υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών από το παιδί. Εντούτοις, πριν προβούμε
στην παρουσίαση των αξιόλογων αλλαγών που εγκαινιάζονται με το νέο Κανονισμό και αφορούν
στη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, αξίζει να τονιστούν και να παρατεθούν ορισμένες
χρήσιμες πληροφορίες για το υπό κρίση ζήτημα, καθώς τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας όσο και σε
τεχνολογικό-τεχνοκρατικό υπάρχουν πρόνοιες για την εξέταση του θέματος.
Αρχικά, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η έννοια και το περιεχόμενο των προσωπικών
δεδομένων. Ως τέτοια, σύμφωνα με πάγια ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι οποιαδήποτε πληροφορία ή
οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει, έμμεσα ή άμεσα, στην ταυτοποίηση ενός φυσικού
προσώπου εν ζωή. Συνεπώς, προσωπικά δεδομένα είναι το όνομα, το επώνυμο, ο αριθμός
ταυτότητας, η ημερομηνία γέννησης αλλά και οποιοδήποτε στοιχείο αφορά στην προσωπικότητα
του ατόμου, όπως η εικόνα του και το πρόσωπό του. Βασικός κανόνας στην επεξεργασία τους
συνιστά η παροχή συγκατάθεσης εκ μέρους του υποκειμένου των δεδομένων, πλην εξαιρέσεων που
ορίζει ο νόμος.24
Ιδιαίτερα όσο αφορά στα παιδιά, η επεξεργασία προσωπικών τους δεδομένων συγκεντρώνει
αυξημένο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
(Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 2018) «Κανένα παιδί δεν μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά
του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της
υπόληψής του». Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι οποιαδήποτε εκμετάλλευση πληροφοριών που
αφορούν παιδιά θα πρέπει να υπακούει στις αρχές της νομιμότητας. Επίσης, αξίζει να προστεθεί η
διάταξη της Σύμβασης της Βουδαπέστης για το κυβερνοέγκλημα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017)
σύμφωνα με την οποία όλα τα συμβαλλόμενα κράτη (μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος)
υποχρεούνται να εναρμονίσουν τις ποινικές τους νομοθεσίες για ορισμένα θέματα, στα οποία
συγκαταλέγεται η πάταξη της παιδικής πορνογραφίας.25
Ασφαλώς, οι περισσότεροι κίνδυνοι και οι μεγαλύτεροι προβληματισμοί εντοπίζονται στη
χρήση των κοινωνικών δικτύων από τα παιδιά. Οι υπεύθυνοι της εταιρίας του Facebook, του
δημοφιλέστερου μέσου κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως, έχουν θέσει ως ελάχιστο ηλικιακό όριο
στους όρους της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, το 13ο έτος. Πρακτικά όμως έχουν
εκφραστεί αρκετές ανησυχίες και αμφιβολίες ως προς την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού
καθώς είναι πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί η πραγματική ταυτότητα του κατόχου λογαριασμού.
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι κανένα ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο δεν περιλάμβανε
ειδική πρόβλεψη για την απόλαυση υπηρεσιών διαδικτύου από τα παιδιά. Ο Γενικός Κανονισμός
24 Όπως π.χ. όταν συντρέχουν λόγοι προστασίας δημοσίου συμφέροντος ή στον τομέα του εργατικού δικαίου ή χάριν της
προάσπισης θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι υπερτερούν έναντι του
δικαιώματος του υποκειμένου για προστασία των προσωπικών του δεδομένων.
25 Η Ελλάδα με νόμο από το 2014, Νόμος 4267/2014 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, θέσπισε αυστηρό κυρωτικό πλαίσιο για πράξεις που συνιστούν το αδίκημα
της παιδικής πορνογραφίας.

493

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

2016/679, ο οποίος δημιουργεί μια νέα τάξη πραγμάτων για τα προσωπικά δεδομένα εισάγοντας
αυξημένες υποχρεώσεις για όλους τους φορείς επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και
ενισχύοντας τα δικαιώματα των υποκειμένων26, αφιερώνει ξεχωριστή μνεία στο εν λόγω θέμα.
Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Κανονισμού, στην πρώτη παράγραφο, «σε σχέση με
την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιού είναι σύννομη εάν το παιδί είναι τουλάχιστον 16 χρονών.
Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον
βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική
μέριμνα του παιδιού. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν διά νόμου μικρότερη ηλικία για τους εν
λόγω σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μικρότερη ηλικία δεν είναι κάτω από τα 13 έτη».
Στη δεύτερη παράγραφο ορίζεται ότι «ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες
για να επαληθεύσει στις περιπτώσεις αυτές ότι η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το
πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία».
Αναλύοντας τις ανωτέρω νομοθετικές προβλέψεις εξάγεται το συμπέρασμα ότι προνοείται
ένα περιθώριο διακριτικής μεταχείρισης εκ μέρους των κρατών μελών της Ένωσης ως προς το
ελάχιστο ηλικιακό όριο απόλαυσης υπηρεσιών διαδικτύου για τα παιδιά. Αυτό κυμαίνεται από 13
έως 16 έτη. Κάτω από την ηλικία αυτή- η οποία θα θεσπιστεί νομοθετικά σε κάθε κράτοςαπαιτείται η συγκατάθεση του γονέα ή του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Αξίζει να
αναφερθεί ότι το προτεινόμενο ηλικιακό όριο, σύμφωνα με το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που
είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σε Ελλάδα και Κύπρο προκειμένου να εναρμονιστεί η ελληνική
και κυπριακή νομοθεσία στη νέα ευρωπαϊκή, είναι το 15ο και 14ο έτος αντίστοιχα.27
Η διάταξη του άρθρου 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντική καθώς για πρώτη φορά
υπογραμμίζεται η αξία της συναίνεσης. Ειδικότερα, η συγκατάθεση αναδεικνύεται σε όλο το
κείμενο του Γενικού Κανονισμού ως θεμελιώδης προϋπόθεση για οποιαδήποτε επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων που αφορούν ένα πρόσωπο. Απαραίτητα συστατικά στοιχεία της είναι η
ελευθερία του τρόπου με τον οποίο παρέχεται και η σαφήνειά της. Θα πρέπει να αποδεικνύεται
τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από οποιονδήποτε
φορέα, πρόσωπο ή οργανισμό προβαίνει σε μια τέτοια διαδικασία. Φυσικά, κρίνεται σκόπιμο να
σημειωθεί ότι και με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, με την Οδηγία 95/46, η συναίνεση
απαιτούνταν για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ωστόσο απουσίαζε οποιαδήποτε ρητή
νομοθετική πρόβλεψη.
Χρειάζεται να τονιστεί ότι η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών
καλύπτει όχι μόνο αυστηρά προσωπικές τους στιγμές, όπως για παράδειγμα στιγμές παιχνιδιού
μεταξύ παιδιών, αλλά επεκτείνεται και σε ευρύτερη δημόσια σφαίρα, λόγου χάρη φωτογράφιση
μαθητών σε ένα σχολείο για τις ανάγκες εκδήλωσής του. Κάθε φορά απαιτείται ρητή γονική
συγκατάθεση, ειδάλλως οποιαδήποτε πράξη καθίσταται αυτομάτως παράνομη.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί μια αρκετά χαρακτηριστική ως προς την λεχθείσα
διαπίστωση, δικαστική απόφαση στην Αυστρία το 2016. Ειδικότερα, 18χρονη κοπέλα μήνυσε τους
γονείς της για προσβολή των προσωπικών της δεδομένων. Αιτία ήταν η ανάρτηση πολλών
φωτογραφιών της στους λογαριασμούς των γονέων της στο facebook. Παρά τις ρητές επιθυμίες της
για άμεση απόσυρση αυτών των φωτογραφιών, κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Σύμφωνα με τους
ισχυρισμούς της στο δικαστήριο, υποστήριξε ότι οι εν λόγω φωτογραφίες ήταν ορατές όχι μόνο από
τους φίλους που είχαν οι γονείς της στους λογαριασμούς τους στο facebook αλλά και από όλους
τους φίλους των φίλων, με πρακτική συνέπεια τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπων που θα
26 Αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679 και του αντικτύπου του σε επιχειρήσεις
και οργανισμούς σε Κ.Κουρούπη, «Πρότυπος Οδηγός Συμμόρφωσης στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων», Εκδόσεις Εν
Τύποις, Λευκωσία 2018.
27 Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο παρατίθεται στις αντίστοιχες επίσημες
ιστοσελίδες www.dpa.gr και www.dataprotection.gov.cy.
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μπορούσαν να τις δουν. Ως εκ τούτου, οι γονείς καταδικάστηκαν στην καταβολή χρηματικής
αποζημίωσης εξαιτίας της μη λήψης σαφούς και ρητής συγκατάθεσης 28.
Αν και μπορούν να προκύψουν ερμηνευτικές και πρακτικές δυσκολίες ως προς τον τρόπο
εξακρίβωσης του ηλικιακού ορίου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς αμφισβητούνται τα
τεχνολογικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς εξακρίβωση του πραγματικού
λογαριασμού, όπως η πιστοποίηση μέσω Αριθμού Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΜΚΑ)29,
η απαίτηση λήψης συγκατάθεσης κρίνεται ιδιαίτερα ωφέλιμη. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία του
facebook κατηγορηματικά προβλέπει στην πολιτική απορρήτου και ασφάλειας ότι επιτρέπεται η
δημιουργία λογαριασμού σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους. Σε
διαφορετική περίπτωση, είτε δηλαδή εάν ανήλικο παιδί δημιουργήσει λογαριασμό στο facebook
είτε εάν θέλει κάποιος να αναφέρει τη δημιουργία ενός λογαριασμού από ανήλικο, οι υπεύθυνοι της
εταιρίας παραπέμπουν σε σαφή βήματα και προσφέρουν κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να
διαγραφεί ο παράνομος λογαριασμός (Facebook 2018). Επίσης, καθώς η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία
για τα προσωπικά δεδομένα έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, η εταιρία του facebook προσφέρει στους
χρήστες της τη δυνατότητα να επανεξετάσουν τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων,
ώστε να πληροί όσο το δυνατόν τις προσωπικές επιλογές των χρηστών.
Παράλληλα με τις νομοθετικές αλλαγές που προαναφέρθηκαν, αξίζει να παρατεθούν
ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για την προστασία των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκ
μέρους επίσημων φορέων και οργανισμών. Ασφαλώς, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν οι
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται να είναι συμπαραστάτες στην εκμάθηση ορθών μεθόδων
χρήσης του διαδικτύου. Το σχολείο, όπου οι μαθητές περνούν σημαντικό χρόνο της
καθημερινότητάς τους, πρέπει να δημιουργεί ένα περιβάλλον ευθυγραμμισμένο με τις τεχνολογικές
εξελίξεις. Ειδικά στον τομέα της πληροφορικής επιστήμης, οι ευθύνες των εκπαιδευτικών είναι
κομβικές καθώς οφείλουν να κατευθύνουν με ασφάλεια το παιδί στην απόλαυση ψηφιακών
υπηρεσιών, παρέχοντας κατάλληλες και καίριες συμβουλές. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να τονιστεί η
εξαιρετικά ευεργετική δράση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, το οποίο συνιστά το εθνικό
δίκτυο και πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων30. Σύμφωνα με όσα ορίζονται, ο εν λόγω φορέας παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής
μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπηρεσίες υποστήριξης
και αρωγής των χρηστών, με προσωποποιημένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και
διοικητικό προσωπικό. Μέσω ενημερωτικών υλικών, εκδηλώσεων και δράσεων που
πραγματοποιεί, προάγει υψηλό επίπεδο ηθικής στον κυβερνοχώρο και λειτουργεί θεματοφύλακας
των αρχών ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, απαγορεύει την πρόσβαση σε
τοποθεσίες με ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο, όπως είναι ενδεικτικά οι σελίδες με
πορνογραφικό περιεχόμενο ή εκείνες που υποστηρίζουν επιθετική συμπεριφορά και ρατσισμό.
Παράλληλα, δίνει συμβουλές και αποφασίζει λήψη πρωτοβουλιών για την προστασία της
προσωπικότητας των παιδιών στο διαδίκτυο, δημιουργώντας ένα οργανωμένο και εγγυημένο
περιβάλλον δράσης για τους νέους χρήστες του κυβερνοχώρου.
Η εκπαιδευτική συμβολή στο υπό κρίση ζήτημα επεκτείνεται και εκτός εθνικών συνόρων.
Πιο συγκεκριμένα, βάσει κατευθυντήριων γραμμών που παρέχονται από τον Τομέα Εκπαιδευτικής
28 Λεπτομέρειες για την σχετική απόφαση σε J.Huggler, “Austrian teenager sues parents for violating privacy with childhood
Facebook pictures”, άρθρο αναρτημένο στην επίσημη ηλεκτρονική τοποθεσία της αγγλικής εφημερίδας «Telegraph»,
https://www.telegraph.co.uk/news/2016/09/14/austrian-teenager-sues-parents-for-violating-privacy-with-childh/,
ημερομηνία
ανάρτησης 14/9/2016.
29 Ειδικά ως προς την αξιολόγηση της λήψης συγκατάθεσης που απαιτείται από τον Κανονισμό 2016/679 βλ.Λ.Μήτρου, «Ο
γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2017, σελ.74-81. Επίσης,
βλ.Γ.Ελαφρό, «Φραγή της Ε.Ε. στα social media για παιδιά μέχρι 13ετών», άρθρο στην ηλεκτρονική τοποθεσία της εφημερίδας
«Καθημερινή»,
http://www.kathimerini.gr/942123/article/epikairothta/ellada/fragh-ths-ee-sta-social-media-gia-paidia-mexri-13etwn, ημερομηνία δημοσίευσης 8/1/2018.
30 Βλ. αναλυτικές πληροφορίες για την ταυτότητα και δράση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα
του φορέα, www.sch.gr . Ειδικά ως προς τα ζητήματα της ασφαλούς χρήσης διαδικτύου, βλ. θεματική ενότητα : «ασφάλεια στο
διαδίκτυο».
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Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (2018), στην ενότητα «ασφάλεια στο
διαδίκτυο», προτείνεται σε παιδιά και έφηβους να θέτουν ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης στους
λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ως τέτοιοι ενδεικτικά αναφέρονται κωδικοί,
οι οποίοι περιέχουν πολύπλοκο συνδυασμό από αριθμούς, σημεία στίξης και γράμματα (με
εναλλαγή κεφαλαίων-πεζών), δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες, όπως ημερομηνία
γέννησης ή αριθμό τηλεφώνου ενώ συνιστάται η αποφυγή χρήσης ίδιων κωδικών σε διαφορετικούς
λογαριασμούς. Επίσης, επιβάλλεται η περιοδική ανανέωση των κωδικών ασφαλείας όπως επίσης
και η άμεση αποσύνδεση από το Facebook, κατά τη χρήση κοινόχρηστου υπολογιστή, όπως για
παράδειγμα σε ένα ίντερνετ καφέ ή αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, όπως ρητά τονίζεται, για περαιτέρω
ασφάλεια του λογαριασμού σας, είναι σημαντικό, στις ρυθμίσεις απορρήτου, όπως καθορίσετε να
μπορούν να βλέπουν τις δημοσιεύσεις σας (π.χ., φωτογραφία σας) και να επικοινωνούν μαζί σας μόνο
οι φίλοι/ες σας. Επιπρόσθετα, σημαντικό κρίνεται όπως καθορίσετε ποιοι/ποιες επιθυμείτε να
κοινοποιούν και να μοιράζονται υλικό στο χρονολόγιό σας και ποιοι/ποιες επιθυμείτε να σας
συμπεριλαμβάνουν με ετικέτα (tag) στις δημοσιεύσεις τους. Έτσι, θα αποφεύγεται η πιθανότητα να
δημοσιεύουν στον λογαριασμό σας άτομα που δεν ανήκουν στον κύκλο των φίλων σας και τα οποία
δύναται να κοινοποιήσουν υλικό που να αντιβαίνει τους κανόνες του Facebook.
Παράλληλα, σημαντικές οδηγίες παρέχονται και από την Eλληνική Aστυνομία (2018) ώστε
να ενισχύεται η ασφάλεια στο διαδίκτυο για παιδιά και εφήβους. Χαρακτηριστικά παρατίθεται το
απόσπασμα που αφορά σε παιδιά:
Ο παρακάτω ενδεικτικός οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά, είτε διαβάζοντάς
τον απευθείας, είτε μπορεί να διαβαστεί από τους γονείς, προκειμένου να πάρουν ιδέες για το πώς
μπορούν να μιλήσουν με απλό τρόπο στα παιδιά τους για το τι να αποφεύγουν.





Ένας ενήλικος δεν πρέπει ποτέ να ζητάει από ένα παιδί να αγγίξει το ίδιο τα γεννητικά του
όργανα.
Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να αγγίζει τα γεννητικά όργανα των παιδιών, εκτός αν είναι
γιατρός στο ιατρείο του.
Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να ζητάει από ένα παιδί να κάνει οτιδήποτε μαζί του, ενώ
είναι είτε εκείνος είτε το παιδί χωρίς ρούχα.
Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να ζητάει από ένα παιδί να κρατήσει κάτι κρυφό ή μυστικό
από τους γονείς του, κυρίως κάτι που αφορά το ίδιο.
Πες «όχι» όταν:






Ένας ενήλικος σου ζητά να κάνεις κάτι που ξέρεις ότι είναι λάθος.
Ένας ενήλικος θέλει να σε αγγίξει κάπου που δεν θέλεις εσύ.
Ένας ενήλικος κάνει κάτι στο σώμα σου, που σε κάνει να νιώθεις περίεργα ή και να πονάς.
Ένας ενήλικος σου ζητά να κάνεις κάτι και να μην το πεις στους γονείς σου.

3. Συμπεράσματα
Ανακεφαλαιώνοντας, η προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης συνιστά ένα θέμα με ξεχωριστές προεκτάσεις τόσο για την προσωπικότητα του ατόμου
όσο και την κοινωνική συνοχή. Σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών εγκληματικών πράξεων με θύματα
παιδιά (όπως κυβερνοεκφοβισμός, κλοπή ταυτότητας κ.ά.), δεδομένης της συνάρτησης της χρήσης
του διαδικτύου και της διαμόρφωσης του χαρακτήρα του ατόμου, όπως ήδη αναφέρθηκε αρχικά,
επιβραδύνεται η ομαλή κοινωνική εξέλιξη. Ο Γενικός Κανονισμός 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ
στις 25 Μαΐου 2018 επιδιώκει, με την απαίτηση της λήψης σαφούς, ελεύθερης και ρητής
συγκατάθεσης, την ενίσχυση της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά και τη θωράκιση
της προστασίας τους. Παράλληλα όμως, απαιτείται όσο ποτέ άλλοτε, στη σύγχρονη ψηφιακή
εποχή, η υιοθέτηση πληροφοριακής συνείδησης από κάθε χρήστη του διαδικτύου. Ειδικά στην
περίπτωση των παιδιών, τόσο οι γονείς όσο και κάθε φορέας κοινωνικοποίησης, με πρωτοπόρο το
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σχολείο, οφείλουν να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και αγωγή, σε θέματα ασφαλούς
απόλαυσης των επιστημονικών και τεχνολογικών αγαθών, με κύριο εκφραστή το διαδίκτυο. Ένα
παιδί έχει δικαίωμα στην ιδιωτικότητα αλλά και κάθε γονέας όπως και κάθε αρμόδια αρχή
(αστυνομία) οφείλει να θεσπίζει ασφαλιστικές δικλείδες και εγγυήσεις ελέγχου του τρόπου χρήσης
του διαδικτύου, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις. Η απάντηση φιλόσοφου και
μυθιστοριογράφου Ουμπέρτο Έκο (iefimerida 2016), όταν ερωτήθη αν το διαδίκτυο «διαστρέφει τα
πνεύματα» αποδίδει ίσως με τον πιο χαρακτηριστικό και πλήρη τρόπο το νόημα όλων των ανωτέρω
: «Πρέπει να είσαι οπλισμένος για να το χρησιμοποιήσεις. Είναι σαν ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο
που πρέπει να ξέρεις να οδηγείς. Αλλιώς πας κατευθείαν στον τοίχο».
4. Βιβλιογραφικές αναφορές
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: ανακτήθηκε στις 28-6-2018 από http://www.sch.gr/.
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2018). Κανονισμός
2016/679 – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Ανακτήθηκε στις 25-5-2018 από:
http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/page3a_gr/page3a_gr?o
pendocument
Ελληνική Αστυνομία (2018). Χρήσιμες συμβουλές για την προφύλαξη και προστασία των παιδιών
από πράξεις ασέλγειας ή κακοποίησης, Ανακτήθηκε στις 25-5-2018 από:
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=14335&.
Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (2018). Η σχέση των παιδιών με τα κοινωνικά δίκτυα
μέσα από τα μάτια των γονιών, Ανακτήθηκε
στις 25-5-2018 από:
https://saferinternet4kids.gr/press-newsletter/press/survey-press-2018/.
Iefimerida (2016) Tι έχει πει ο Ουμπέρτο Έκο για το ίντερνετ, τα social media και τον γραπτό τύπο,
Ανακτήθηκε στις 25-5-2018 από: http://www.iefimerida.gr/news/252163/ti-ehei-pei-ooymperto-eko-gia-internet-ta-social-media-kai-ton-grapto-typo-eikones
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (2018) Παραβίαση απορρήτου και παράνομη πρόσβαση σε μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης,
Ανακτήθηκε
στις
25-5-2018
από:
https://internetsafety.pi.ac.cy/yliko-details-internet-safety/publications/paraviasi-aporritouse-mesa-koinonikis-diktiosis
Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (2018) Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα σου – Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989),
Ανακτήθηκε στις 25-5-2018 από:
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/EEEB265A5BC737C6C2257466004935F9?Ope
nDocument
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2017) Καταπολέμεση της κυβερνοεγκληματικότητας. Ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της
κυβερνοεγκληματικότητας (2017/2068(ΙΝΙ))
Facebook (2018) Questions you may have, Ανακτήθηκε στις 25-5-2018 από:
https://www.facebook.com/help/157793540954833.
Συμβούλιο της Ευρώπης, «Διακήρυξη της Επιτροπής Υπουργών στις 21/9/2011 για τις αρχές
διακυβέρνησης
του
διαδικτύου»,
ανακτήθηκε
στις
28-6-2018
από
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/committee-of-ministers-adopted-texts//asset_publisher/C10Tb8ZfKDoJ/content/declaration-by-the-committee-of-ministers-oninternet-governance-principles-adopted-on-21-september2011?_101_INSTANCE_C10Tb8ZfKDoJ_viewMode=view#{%2216456416%22:[0]}
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΙΜΗ Α΄
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΔΗΜΟΥΛΑ
(ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ)
Βουβούση Μαρία
mariavouvousi@gmail.com
Φιλόλογος ΠΕ02
Περίληψη
Η επιθυμία των παιδιών να έχουν λόγο, που, στο μετωπικό σύστημα, εκ των πραγμάτων, δεν
έχουν, για όλα όσα συμβαίνουν στην τάξη, οδηγεί στην κυκλική τοποθέτηση των θρανίων. Ο
δάσκαλος κάθεται ανάμεσά τους, όπου, κάθε φορά, θα χρειάζεται, σε έδρανο, δίπλα από κάθε
καρέκλα, πλοηγός. Το κάθε παιδί, έχοντας, έτσι, πλήρη εικόνα της δράσης των άλλων, μπορεί να
είναι ρυθμιστής του μαθησιακού γίγνεσθαι. Το μάθημα είναι μια ενιαία (ποτέ, ως μέρος εξέτασης
και μέρος παράδοσης) πλατφόρμα συζήτησης, με προεπεξεργασμένο, από την προηγουμένη, το
θέμα της. Η αξιολόγηση όλων, που αφορά στα πάντα (και στο πειθαρχικό, άμεσα εκτελεστέο), είναι
έργο όλων. Τα δελτία της συλλέγονται, στο τέλος κάθε εβδομάδας, στην απολογιστική και
προγραμματιστική συζήτηση, στο τελευταίο τέταρτο της τελευταίας ώρας, όπου συζητιούνται τα
πάντα, ακόμα και του καταστατικού της τάξης, για τα επόμενα βήματά μας. Τίποτα δεν θα
συμβαίνει, την επόμενη εβδομάδα, αν δεν το έχουν αποφασίσει, τα ίδια, τα παιδιά.
Λέξεις–κλειδιά: δασκαλοκεντρισμός, μαθητοκεντρισμός, μαθητοσυνεδροσυνεργασία
Εισαγωγή
Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες μετατροπής του μετωπικού συστήματος διδασκαλίας σε
δημοκρατικό, έτσι που τον λόγο να τον έχουν τα παιδιά, πλην αυτές σταμάτησαν στην υποομαδοποίηση
της τάξης, πράγμα που απαλύνει μεν τον δασκαλοκεντρισμό, αλλά η δημοκρατία, που εισηγείται,
παραμένει εντός των κλειστών ορίων των υποομάδων, διατηρώντας, έτσι, τον ανταγωνισμό μεταξύ των
υποομάδων, καταργώντας, στην πράξη, με τον ανταγωνισμό, που προκαλείται, μεταξύ των, την εν
συνόλω δημοκρατία στην τάξη. Στόχος της πρακτικής του συγκεκριμένου δασκάλου ήταν το πέρασμα,
κατευθείαν μάλιστα, στην εν τω συνόλω δημοκρατία στην τάξη.
Αντιγράφω, από τα σχετικά αρχεία. «Για το μάθημά» του, «ενδιαφέρθηκε, ύστερα από
σχετικές διαδόσεις, και έγραψε ο τοπικός Τύπος (…..) και ενδιαφέρθηκαν να το ’δούν οι Σχολικοί
Σύμβουλοι Φιλολόγων Νομού Λάρισας Ν. Γρηγοριάδης και (πριν κάποια χρόνια) Ν. Καρανίκας,
αλλά δεν κατέστη αυτό δυνατόν, διότι ο μεν πρώτος είχε φύγει, από τον νομό μας, λίγο μετά την
εκδήλωση της σχετικής επιθυμίας του, ο δε δεύτερος δεν πρόλαβε, καθώς» ο προτείνων το μοντέλο
έφυγε, «από την υπηρεσία, σε εφαρμογή της εκπαιδευτικής» του «άδειας, για την εκπόνηση της
διδακτορικής» του «διατριβής, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ενδιαφέρον εκδήλωσε και ο
Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Νομών Τρικάλων και Καρδίτσας Ι. Παπαϊωάννου και εξ αυτού
είναι, που» τον «εκάλεσε να» πραγματοποιήσουν «σειρά διαλέξεων, σε σχολεία της αρμοδιότητάς
του, με το θέμα αυτό. Ενθουσιωδώς» είχε, «προς την όλη διαδικασία, και ο Σχολικός Σύμβουλος
Φιλολόγων Λάρισας Δ. Κάρκος. Όπως και οι διευθυντές» του «και συνάδελφοί» του, «στο σχολείο
και αλλού, που θέλησαν να παρακολουθήσουν το μάθημά» του. «Οι ακροατές» του, «στα
μαθήματα του ΠΕΚ, ύστερα από την - διά του τύπου - διάδοση των μεθόδων» του,
«κατενθουσιάστηκαν, από τους τρόπους, που» χρησιμοποιούσε, «στο μάθημά» του, «παρά το ότι
τους» εύρισκαν «δύσκολους και, κάπου, ίσως, επίπονους. Το ίδιο και αλλού, όπου» χρειάστηκε
«να» αναφερθεί, «σχετικά. Για το θέμα αυτό», έχει «δημοσιεύσει αρκετές εργασίες και άρθρα και»
έχει «ομιλήσει, στο τοπικό ραδιόφωνο (Δημόσιο, Δημοτικό, Ιδιωτικό), πολλές φορές, ύστερα από
πρόσκληση. Καθώς, όμως», έβλεπε, «ότι πρόκειται για ένα θέμα, για το οποίο δεν αρκούν οι
εργασίες και τα άρθρα αυτά, αλλά θα πρέπει, πολύ περισσότερο, να αρχίσει κανείς από, εντελώς,
την αρχή (κυριολεκτικά, από βάση μηδενική)», σκοπεύει «να» συγγράψει, «μόλις τελειώσει ο
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μεγάλος φόρτος της τωρινής» του «εργασίας, σχετικό έργο, που θα ξεκινάει από την μηδενική αυτή
βάση και θα καταλήγει στο «διά ταύτα». Από αρκετά χρόνια», είχε «οριοθετήσει, ήδη, το 2000, ως
χρονολογία έναρξης του πονήματος αυτού». Ήλπιζε, «πως έτσι θα γίνει», αλλά δεν έγινε, ακόμα.
«Ως τότε», που θα γίνει, «υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, που μαρτυρούν το «γιατί» και το
«τι» της όλης υπόθεσης. Όλα» καταγράφονταν «(ανάλογα, βέβαια, με τις - κάθε φορά παρουσιαζόμενες ευκαιρίες και δυνατότητες), έστω σπαραγματικά, στα ατομικά ημερολόγια των
παιδιών και στα πρακτικά του γραμματέα των τάξεων, που όλα υπάρχουν στο, ήδη, διαμορφωμένο
(στο ημιυπόγειο της κατοικίας» του «) «Αρχείο Μαθητικής Δημιουργίας», που θα περάσει,
αργότερα, κληροδοτικά, σε δημόσια μορφή, που θα την διαχειρίζεται ο, προς τούτο, που θα
δημιουργηθεί Σύλλογος.» (Δημουλάς, 1996β, βλ., Χατζηευθυμίου, 1994)
Σε μια τάξη, που ξεκινά μετωπικά, η επιθυμία των παιδιών να έχουν λόγο, που, στο μετωπικό
σύστημα, εκ των πραγμάτων, δεν έχουν, για όλα όσα συμβαίνουν στην τάξη, οδηγεί στην κυκλική
τοποθέτηση των θρανίων (Χατζηευθυμίου, 1994). Η έδρα έχει, έτσι, καταργηθεί: Ο δάσκαλος, από
κυρίαρχος της τάξης, μεταμορφώνεται σε συντονιστή της ομάδας της (Δημουλάς, 2000). Το κάθε
παιδί, έχοντας πλήρη εικόνα της δράσης των άλλων, μπορεί να είναι ρυθμιστής, με την ατομική
αυτενέργεια εν τω όλω του μαθησιακού γίγνεσθαι, συνερευνητικά, του αποτελέσματος
(Χατζηγεωργίου, 1994). Η αξιολόγηση όλων είναι, πλέον, καθώς έτσι πρέπει και να είναι, έργο
όλων (Δημουλάς, 2000). Πώς; Τα δελτία της (μυστικής, τους κωδικούς των γνωρίζει μόνον ο
δάσκαλος) αξιολόγησης θα συλλέγονται, στο τέλος κάθε εβδομάδας (Δημουλάς, 2000, 2011, 2013,
Δημουλάς κ.ά., 2012, 2014α,β, 2017). Για κάθε παιδί και τον δάσκαλο, θα βγαίνει ο μέσος όρος
βαθμολογίας, από το τμήμα (Χατζηευθυμίου, 1994, Δημουλάς, 2000, 2011, 2013, Δημουλάς κ.ά.,
2012, 2014α,β, 2017). Σ’ αυτήν, ο δάσκαλος θα έχει, με βοηθό του το κοινωνιόγραμμα της τάξης
(Χατζηευθυμίου, 1994, Δημουλάς, 1996β, 2000), μόνον μικρή (1-3 βαθμούς), τροποποιητική,
παρέμβαση (Δημουλάς, 2000). Κάθε πρώτη ημέρα της εβδομάδας, θα ανακοινώνεται η επίδοση του
κάθε (πλην, αν δεν ήθελε) παιδιού (Χατζηευθυμίου, 1994, Δημουλάς, 2000). Η διασταυρωτική
αυτή αυτοαξιολόγηση αφορά στα πάντα, όλης της (καθημερινής) παρουσίας του παιδιού και του
δασκάλου, είναι, δηλαδή, περιγραφική, απλά, συμποσούμενη σε ένα βαθμό (Δημουλάς, 2000). Το
πειθαρχικό μέρος θα είναι, πλέον, θέμα της ολομέλειας: για επείγουσα υπόθεση, αμέσως
ψηφοφορία, φανερή ή μυστική, το ίδιο, για όλους, με απόφαση αμέσως εκτελεστή, άλλως, στην
απολογιστική και προγραμματιστική συζήτηση, στο τέλος της εβδομάδας, οπότε, στο τελευταίο
τέταρτο της τελευταίας ώρας, θα συνεδριάζει, τακτικά, η ολομέλεια, όπου θα συζητιούνται τα
πάντα, ακόμα και του καταστατικού της τάξης, για τα επόμενα βήματά μας (Δημουλάς, 2011).
Τίποτα δεν θα συμβαίνει, την επόμενη εβδομάδα, αν δεν το έχουν αποφασίσει, τα ίδια, τα παιδιά.
1. Η πρακτική
1.1. Η εμπειρία
Η τάξη ξεκινούσε, όπως ήταν, μετωπικά, ανακαλύπτοντας, στην πορεία, τα προβλήματα του
συστήματος (παράλληλες, όσες και τα παιδιά, στην τάξη, αμφίδρομες, αλλά χωριστές, για κάθε
παιδί με τον δάσκαλό του, διδασκαλίες): η τάξη δεν είχε κανένα λόγο για την δράση του κάθε
παιδιού, που ήταν, εκ των πραγμάτων, ατομική. Οι όποιες παρεμβάσεις του όποιου παιδιού στην
δράση του όποιου παιδιού δεν ήταν δυνατόν να γίνουν δεκτές, ως ελλιπείς και άρα μη ακριβείς,
αφού κανένα τους δεν είχε, λόγω της θέσης του στην γνωστή διάταξη των θρανίων, πλήρη εικόνα
για την δράση των άλλων. Η επιθυμία των παιδιών να έχουν λόγο, για όλα όσα συμβαίνουν στην
τάξη, οδήγησε, κατ’ ανάγκην, στην κυκλική τοποθέτηση των θρανίων, για μετατροπή των
παράλληλων ατομικών δράσεων σε ομαδική δράση, στην οποία, τώρα, θα μπορούσαν, εκ των
πραγμάτων, να έχουν λόγο όλοι, όσοι το ήθελαν, για τα πάντα, στην τάξη. Με τα θρανία σε κύκλο,
όπου όλοι (καθήμενοι όπου ο καθένας επιθυμεί) είναι ενώπιος ενωπίω, όλοι έχουν την ίδια ευκαιρία
να συμβάλουν, εφόσον το θέλουν, στο κοινό έργο της τάξης, ως συνεργάτες επί το αυτό, με την ίδια
ευθύνη. (Δημουλάς, 2013, Δημουλάς και συν., 2012, 2014α,β)
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1.2. Τα προϋποτιθέμενα
Αρχικά, τώρα, γιατί μόνον τώρα είναι που είχε νόημα, σχεδιαζόταν ένα κοινωνιόγραμμα,
επιλέγοντας την καταλληλότερη μορφή για να φανούν οι σχέσεις των παιδιών στο τμήμα, σαν
παιχνίδι, εφόσον, όμως το δέχονταν τα παιδιά. Αν τα παιδιά δεν το δέχονταν, επαφίετο η
ανακάλυψη των σχέσεων αυτών στον ίδιο τον δάσκαλο, χωρίς την βοήθεια των παιδιών μέσω του
κοινωνιογράμματος. Αν στηνόταν το κοινωνιόγραμμα, αυτό το επεξεργαζόταν ο δάσκαλος,
σχηματίζοντας κωδικούς, έναν για κάθε παιδί, τον οποίο γνώριζε, του λοιπού, μόνον ο δάσκαλος
και το παιδί, για όποια χρήση ήθελε χρειαστεί. Αμέσως μετά, γίνονταν εκλογές για ένα επταμελές
Διοικητικό Συμβούλιο του τμήματος,
εξαρχής ως (κατά σειρά αξιώματος) Πρόεδρος,
Συντονιστής, Γραμματέας, Έφορος, Ταμίας, Κλητήρας, Φροντιστής, αντικαθισταμένων, σε
περίπτωση χήρευσης, παραίτησης, έκπτωσης ή επιθυμίας μέλους για ενεργοποίηση της εκλογικής
διαδικασίας, που θα εγκρινόταν από την Γενική Συνέλευση, από τον αμέσως επόμενο εκλεγέντα για
το συγκεκριμένο ρόλο, σε περίπτωση δυστοκίας ή απουσίας τέτοιου ακολουθούμενης της
διαδικασίας για την ανάδειξη νέου προσώπου στον ρόλο αυτό, μη υπαρχόντων ενδιαφερομένων
διενεργούμενης κλήρωσης ως προς αυτό, ή, τέλος (με πρωτοβουλία του Προέδρου, που, στην
ανάγκη, υπηρετούσε και τον ρόλο, μέχρι την ανάδειξη νέου προσώπου, σ’ αυτόν), με ανάθεση. Τις
αρχαιρεσίες διενεργούσε τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, εκλεγόμενη, με την ίδια διαδικασία,
εξαρχής, ως (κατά αξιωματική σειρά) Πρόεδρος, Γραμματέας, Επόπτης, με πρωτοβουλία του
Προέδρου. Ο Πρόεδρος εκπροσωπούσε το Τμήμα έναντι οιουδήποτε (σφραγίδα με κυκλικά
γραμμένη την επωνυμία του τμήματος στο κέντρο), ο Συντονιστής διηύθυνε τις ενέργειές του
(διαρκής ενημέρωση του Γραμματέως, για όσα δεν ήταν ο ίδιος παρών), ο Γραμματέας τηρούσε τα
βιβλία του (Ημερολόγιο), ο Έφορος ήταν αρμόδιος (μέσα από Πρωτόκολλο) για τις δημόσιες
σχέσεις, ο Ταμίας ήταν υπεύθυνος (Βιβλίο Ταμείου) για κάθε μορφής χρηματική συναλλαγή του, ο
Κλητήρας διεκπεραίωνε την αλληλογραφία του, ο Φροντιστής φρόντιζε (Περιουσιολόγιο) για την
περιουσία του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν το Εκτελεστικό Όργανο της Ολομέλειας, που ήταν
το Αποφασιστικό Όργανο του Τμήματος. Το κάθε παιδί δικαιούνταν να τηρεί προσωπικό
ημερολόγιο όλων των συμβαινόντων, όπως το ίδιο τα έβλεπε, στην αίθουσα. Με το πέρας των
αρχαιρεσιών (ανεξάρτητων από τις θεσπισμένες εκλογές των 5μελών Συμβουλίων των τμημάτων),
ακολουθούσε συζήτηση, για το καταστατικό λειτουργίας της τάξης, και σύνταξη και υπογραφή του.
1.3. Συνδιερευνητική ανακαλυπτική μαθητοσυνεδροσυνεργασία
Στην εντελώς κυκλική τοποθέτηση των θρανίων, η έδρα είχε, εκ των πραγμάτων, καταργηθεί
(Χατζηευθυμίου, 1994, Δημουλάς, 2013, Δημουλάς και συν., 2012, 2014α,β). Ο δάσκαλος, από
κυρίαρχος της τάξης, μεταμορφωνόταν σε συντονιστή της ομάδας της, καθήμενος ανάμεσά τους,
όπου, κάθε φορά, θα χρειαζόταν, σε έδρανο, δίπλα από κάθε καρέκλα: τόσα έδρανα, όσες κι αυτές.
Δεν ήταν, πλέον, δάσκαλος, αλλά ο μαέστρος της ορχήστρας, που θα διεκπεραίωνε το μάθημα, το
οποίο ήταν έργο, πια, όχι του δάσκαλου, αλλά της τάξης, με τον δάσκαλο πλοηγό. Για να είναι αυτό
δυνατό, έπρεπε, από την προηγούμενη ημέρα, να είναι γνωστό το «θέμα» της σημερινής ημέρας.
Καμιά συνεδρίαση δεν πετυχαίνει τον στόχο της, χωρίς να είναι γνωστή, εκ των προτέρων, η
ημερήσια διάταξη της συζήτησης! Από την προηγουμένη, τα παιδιά ενημερώνονταν για το μάθημα
της ημέρας. Και όχι, μόνον! Στο κλείσιμο του μαθήματος της προηγούμενης ημέρας, το οποίο,
ποτέ, δεν έκλεινε ως αυτοτελές επεισόδιο του όλου μαθήματος της χρονιάς, ο δάσκαλος άφηνε,
τεχνηέντως, αναπάντητα ερωτήματα να αιωρούνται στην όλη ατμόσφαιρα της τάξης, έτσι, που τα
παιδιά να έχουν την περιέργεια να επεξεργαστούν το μάθημα της επόμενης ημέρας. Άλλωστε,
καμία (άλλη) εργασία δεν ανετίθετο στα παιδιά, που αφήνονταν να περιεργαστούν και να
επεξεργαστούν την αιωρούμενη αυτή ερωτηματική γνώση, όσα και όσο και όπως το ήθελαν.
Βεβαίως, υπήρχε τετράδιο εργασιών, αλλά χωρίς καμιά υποχρεωτική (άλλο, αν το καθένα τους
ήθελε να καταχωρήσει κάτι, από τις απογευματινές έρευνές του, σ’ αυτό) εργασία, σ’ αυτά. Ο
ίδιος, έδινε το παράδειγμα, έχοντας επεξεργαστεί το μάθημα της σημερινής ημέρας, μάλιστα
δείχνοντάς το, κουβαλώντας, μαζί του, την κάθε φορά, ό,τι υλικό μπορούσε να ’βρεί. Αυτό
απαιτούσε ώρες ολόκληρες, στο σπίτι, για κάθε ώρα, της επόμενης ημέρας. Το ίδιο, προφανώς,
συνέβαινε και με τα παιδιά. Με τον καιρό, τα παιδιά είχαν συνηθίσει να κάνουν, συναγωνιστικά,
και ’κείνα το ίδιο. Την άλλη ημέρα τους, έρχονταν όλα φορτωμένα βιβλία, σημειώσεις, χάρτες,
500

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

πίνακες, εικόνες, πηγές, αντικείμενα, σπάνιο υλικό, υποστηρικτικά του μαθήματος! Είχε ζητήσει να
έχει το κάθε παιδί το θρανίο του, για να μπορεί να εργαστεί άνετα, με όλο αυτό το υλικό, να
μπορέσει να ξεπεράσει, το καθένα τον εαυτό του, κάθε φορά, και όχι τους άλλους, με τους οποίους
συνεργαζόταν, για το καλύτερο δυνατόν, μέσα στην αίθουσα.
Την άλλη τους ημέρα (Χατζηευθυμίου, 1994, Δημουλάς, 2013, Δημουλάς και συν., 2012,
2014α,β), ο δάσκαλος φρόντιζε να ’μπεί, στην αίθουσα, φυσικά στο μάθημα, χωρίς να έχει κανείς
καταλάβει, καν, πώς από το έξω από το μάθημα μπήκαν στο μάθημα! Η δύναμη της αφόρμησης...
Με το μπάσιμο στο μάθημα της ημέρας, ήσαν, ύστερα από μια βραχύτατη εισήγηση, όλη την ώρα
του μαθήματος, ένα απέραντο εργαστήριο. Το κάθε παιδί είχε το δικό του θρανίο και πάνω του,
απλωμένα, όλα του τα εργαλεία, γι’ αυτό. Το κάθε παιδί, έχοντας, έτσι, πλήρη εικόνα της δράσης
των άλλων, μπορούσε να είναι ρυθμιστής, με την ατομική αυτενέργεια εν τω όλω του μαθησιακού
γίγνεσθαι, συνερευνητικά, του αποτελέσματος. Η εμπλοκή της ατομικής αυτενέργειας μέσα στο
συνερευνητικό πλαίσιο έφερνε τον συναγωνισμό στα ύψη. Ο πίνακας, όπου, αν (διότι δεν πολυ-)
χρειάστηκε, είχε αντικατασταθεί με πινάκιο, του καθενός των, όπου ανέγραφαν ό,τι θα είχε
χρειαστεί. Και δεν πολυχρειάστηκε, διότι δεν υπήρχαν θέσφατα, στην αίθουσα, αλλά και το λάθος,
πάντα, τους ήταν εκμεταλλεύσιμο. Πολλές φορές, το λάθος τούς έσπρωχνε, ακόμα πιο πολύ, στην
έρευνα. Η όλη πρωτοβουλία ήταν στην τάξη, με την χαρά της γνήσια δημοκρατούμενης ομάδας,
για ένα παιγνιώδες μάθημα, στο οποίο το παιδί δεν μένει στο να μαθαίνει πράγματα, αλλά μαθαίνει
πώς να μαθαίνει. Το μάθημα ήταν μια ενιαία (ποτέ ως μέρος εξέτασης και μέρος παράδοσης)
πλατφόρμα συζήτησης, για όλο το αντικείμενο του μαθήματος, πέρα, ’δώθε, ’μπρός, πίσω, με
κέντρο βάρους το μάθημα της ημέρας. Καθώς τα παιδιά είχαν, από την πρώτη ημέρα του
μαθήματος, έποψη όλου του αντικειμένου του μαθήματος, είχαν, κάθε τους ημέρα, σε μικρογραφία,
συμπυκνωμένο, μπροστά τους, όλο το αντικείμενο του όλου μαθήματος. Ο δάσκαλος, συνδετικός
κρίκος όλων των αποσπασματικών γνώσεων των παιδιών για το όλο έργο του όλου μαθήματος ως
όλον, καθώς έργο τους, για μάθημα ημέρας, ήταν το όλο βιβλίο του μαθήματος, στο οποίο όλον η
εξακτίνωση από το απόσπασμα της ημέρας, που αποτελούσε και το κέντρο βάρους του μαθήματος
της συγκεκριμένης ώρας, είχε να επιτελέσει ένα πανδύσκολο έργο, να κρατά το μάθημα, μέσα στο
πλαίσιο του όλου έργου, πάντα ζωντανό, με όλα τα παιδιά σε εγρήγορση, μέσα στο σχέδιο
μαθήματος, που ο ίδιος είχε σχεδιάσει, από την προηγούμενη ημέρα του.
1.4. Μάθηση μάθησης
Το παραγόμενο προϊόν (Δημουλάς, 2013, Δημουλάς και συν., 2012, 2014α,β) αποτυπωνόταν σε
διαγωνισμικού τύπου εξελισσόμενα μεγάλα βιβλία, φτιαγμένα από τα παιδιά, για κάθε μάθημα, για
όλα τα ενδιαφέροντα, ως «Ελεύθερη Προαιρετική Εργασία, για το σπίτι». Στο τέλος του έτους, το
Διοικητικό Συμβούλιο, με σύμβουλο, ως προς αυτό, τον δάσκαλο, πραγματοποιούσε τους
Διαγωνισμούς: το καλύτερο βιβλίο, η καλύτερη συμμετοχή. Όλες οι συμμετοχές είχαν τύχη στους
Διαγωνισμούς. Ήταν, απλά, θέμα κατάταξης. Έπαθλο: τίτλοι, που χορηγούσε το Διοικητικό Συμβούλιο,
και βιβλία, από τον δάσκαλο. Όλο αυτό το υλικό βρίσκεται κατατεθειμένο στο «Αρχείο Μαθητικής
Δημιουργίας», που διατηρεί ο ίδιος σε ιδιόκτητο χώρο του, που ο ίδιος τον προορίζει για Μουσείο.
«Δημιουργία μόνιμου Αρχείου Μαθητικής Δημιουργίας, στο ημιυπόγειο του σπιτιού» του, «υπό την
μορφή σπουδαστηρίου, που θα κληροδοτηθεί, στο Δημόσιο. / Δημιουργία Συλλόγου «Αρχείο
Μαθητικής Δημιουργίας», το Δ.Σ. του οποίου θα εποπτεύει την λειτουργία του.»: «Πρακτικά τάξεων. /
Ημερολόγια μαθητών και τάξεων. / Μαγνητοφωνημένα μαθήματα, που έχουν, ήδη,
απομαγνητοφωνηθεί. / Μαγνητοσκοπημένα μαθήματα, προς πειραματική επεξεργασία. / Μόνιμη
Λαογραφική Έκθεση. / «Λαοψυχολογική έρευνα «Ο Δράκος και το Φίδι στο Λαϊκό Θεσσαλικό
Παραμύθι», μεθοδευμένη στην ανακατασκευή του μνημονικού υλικού, με στοιχεία προβολικών τεστς,
σε αναφορά προς τα αρχέτυπα του Karl Yung.» / Ελεύθερη προαιρετική εργασία (στο πλαίσιο των
ελληνικών μαθημάτων, μαζί μου), για το σπίτι: Διαγωνισμικής Μορφής (Λογοτεχνία, Επιστήμη,
Ρεπορτάζ, Τοπική Ιστορία, ……….», «κ.λπ.». «Όλα τα παραπάνω» γίνονταν, «α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά,
με δικά» του «έξοδα. Όνειρο: να εκδοθεί όλο αυτό το υλικό, για όσους δάσκαλους θέλουν ή θα
θελήσουν, κάποια στιγμή, με το όποιο, παντοίο, προσωπικό κόστος, να τον ακολουθήσουν.»
(Δημουλάς, 1996α)
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1.5. Διασταυρωτική αυτοβαθμολόγηση
Φυσικά, καθό όλα τα παιδιά συνδημιουργοί του μαθήματος, είχαν κάθε λόγο, εφόσον το
επιθυμούσαν, στην αξιολόγησή του. Η αξιολόγηση όλων ήταν έργο όλων (Δημουλάς, 2013, Δημουλάς
και συν., 2012, 2014α,β). Τα δελτία αξιολόγησης συλλέγονταν στο τέλος κάθε εβδομάδας. Για κάθε
παιδί (που, βέβαια, μπορούσε να βαθμολογήσει και τον εαυτό του), έβγαινε ο μέσος όρος βαθμολογίας,
από το τμήμα. Σ’ αυτήν την διασταυρωτική αυτο(στην ουσία)αξιολόγηση, ο δάσκαλος είχε μόνον
μικρή (1-3 βαθμούς) τροποποιητική παρέμβαση. Ακόμα και αν ο ίδιος θεωρούσε ότι θα έπρεπε να ’βγεί
από αυτό το ποσό, δεν το μπορούσε. Με σύμβουλο το κοινωνιόγραμμα, έβγαινε, κάθε εβδομάδα, η
επίδοση του κάθε παιδιού. Στο τρίμηνο, και στο τέλος, είχαν μια ανάλογη διαδικασία. Κάθε Δευτέρα,
ανακοινώνονταν η επίδοση του κάθε παιδιού. Όποιο παιδί δεν ήθελε να του ανακοινωθεί η βαθμολογία,
αυτό γινόταν απαράβατα σεβαστό. Η αξιολόγηση αφορούσε στα πάντα (και τα (υποχρεωτικά)
διαγωνίσματα, που τα ίδια τα παιδιά καθόριζαν τα πώς, πού και πότε, θα έμπαιναν, φυσικά ατομικά,
αλλά σε συνεργασία με όλους, όσους ήθελε το καθένα, θεωρούμενα απλά φωτογραφία της ημέρας,
στην οποία έμπαιναν, έτσι αξιολογούνταν), όλης της (καθημερινής) παρουσίας του παιδιού, ήταν
δηλαδή περιγραφική, απλά συμποσούμενη σε ένα βαθμό. Στην αξιολόγηση έμπαινε και ο δάσκαλος,
που βαθμολογούνταν, μυστικά και ανώνυμα, από τα παιδιά, κάθε εβδομάδα. Σαν τελείωνε η χρονιά,
ψήφιζαν, με τον ίδιον τρόπο, αν θα συνέχιζαν, μαζί, την επόμενη χρονιά: θα έπρεπε να το θέλουν
τουλάχιστον τα 9/10 των παιδιών. Η απορριπτική θέση ακόμα και ενός μαθητή (η ψήφος δεν θα
μπορούσε να είναι μόνον ποσοτική, αλλά, πρωτίστως, ποιοτική) θα μπορούσε να ακυρώσει τα πάντα,
πρωτίστως το ζήτημα της συνέχειας με το τμήμα.
1.6. Αυτοκανονισμός
Το πειθαρχικό μέρος ήταν θέμα της ολομέλειας (Χατζηευθυμίου, 1994, Δημουλάς, 2013,
Δημουλάς και συν., 2012, 2014α,β). Όταν κάποιος ενοχλούνταν από οποιονδήποτε και για
οτιδήποτε, είχε το δικαίωμα να ζητήσει, εάν επρόκειτο για επείγουσα υπόθεση, αμέσως ψηφοφορία,
φανερή ή μυστική, το ίδιο ή όχι για όλους, προτείνοντας λύση, γι’ αυτό, ή για το τέλος της
εβδομάδας, στην απολογιστική και προγραμματιστική συζήτηση της εβδομάδας. Η πρόταση του
αιτούντος, αν επρόκειτο για λύση συμβατή με τα δεδομένα του καταστατικού λειτουργίας της
τάξης, εκτελούνταν αμέσως, αν όχι, παραπεμπόταν στην συζήτηση της ολομέλειας, την
Παρασκευή, και δινόταν λύση συμβατή, και πάλι, με το καταστατικό λειτουργίας της τάξης. Η
παρέμβαση του δάσκαλου αφορούσε, ακριβώς, στην τήρησή του, με γνώμονα, πάντα, την αλλαγή,
σε συμπεριφορά σεβασμού της τάξης, και μόνον.
Πέραν των πιθανών (σπάνιων) εκτάκτων συμβουλίων, η ολομέλεια συνεδρίαζε, τακτικά, στο
τελευταίο τέταρτο της τελευταίας ώρας τους, την Παρασκευή. Εκεί συζητιούνταν τα πάντα
(Δημουλάς, 1996β, 2013, Δημουλάς και συν., 2012, 2014α,β). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
οτιδήποτε ήθελε συζητηθεί, κατέγραφε ο Γενικός Γραμματέας του τμήματος, στην διάρκεια της
εβδομάδας. Προήδρευε το Διοικητικό Συμβούλιο του τμήματος. Ξεκινούσαν με τον απολογισμό
της δράσης τους, την εβδομάδα που μόλις είχε διαρρεύσει. Η παρέμβαση του δάσκαλου ήταν,
απλώς, στο να τηρείται το Καταστατικό. Με το πέρας του απολογισμού, έμπαινε σε ψηφοφορία το
ίδιο το Καταστατικό, που θα μπορούσε να τροποποιηθεί, για την επόμενη εβδομάδα, ακόμη και να
καταργηθεί και να αντικατασταθεί. Συνέχιζαν με την διατήρηση ή όχι του συνεδριακού τους
συστήματος. Σε περίπτωση (στην πολυετή διάρκεια της θητείας του, καταργήθηκε ελάχιστες φορές
και επανήλθε, από τα ίδια τα παιδιά) συνέχισής του, καθόριζαν, κατόπιν συζήτησης και εγκριτικής
ψηφοφορίας, τα επόμενα βήματά τους, για την επόμενη εβδομάδα. Τίποτα δεν θα συνέβαινε την
επόμενη, αυτή, εβδομάδα, αν δεν το αποφάσιζαν, έτσι να γίνει, τα ίδια τα παιδιά. Η πλειοψηφία θα
έπρεπε να είναι αυξημένη, με την όποια μειοψηφία να έχει, όχι, απλά, τον προσήκοντα σεβασμό
της πλειοψηφίας, αλλά και με θρησκευτική ευλάβεια να προσέχουν και να δίνουν αξία στην όποια
αντίρρησή της, όντας η γνώμη, η άποψη και η θέληση, της μειοψηφίας απόλυτα σεβαστή,
προσπαθώντας να είναι, πάντα, σε συμβιβασμό μαζί της.
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1.7. Αποτελέσματα
Θεαματικά αποτελέσματα: Οι μαθητές έμαθαν πώς να μαθαίνουν, και το απέδειξαν με την
μετέπειτα πρόοδό τους, βεβαιώνοντάς μας, ότι οφειλόταν στο σύστημά τους. Με το πέρασμα της
διαχείρισης του μαθήματος, από τον δάσκαλο, στους ίδιους τους μαθητές, οι μαθητές μαθαίνουν να
μαθαίνουν οι ίδιοι, και όταν, πια, δεν θα τον έχουν, μαζί τους.
Συμπέρασμα
Προσπάθεια εξακτίνωσης επιτευχθέντος στόχου. «Ανάπτυξη ενός προσωπικού μοντέλου,
εντελώς ομαδοσυνεργατικού, συνεδριακού, συνδιερευνητικού, μαθητοκεντρικού, μαθήματος, με,
πλήρως, δημοκρατικές πρακτικές αυτοδιαχείρισης (διασταυρωτική αυτοαξιολόγηση, πειθαρχικό
μέρος, επιλογή μαθήματος, ανάπτυξη έρευνας κ.λπ.) της τάξης, από τα ίδια τα παιδιά». Αυτό, «με
τον δάσκαλο, απλά, συντονιστή του μαθήματος, με διαφανείς διαδικασίες αυτοελέγχου, και
διάχυση του αποτελέσματος σε όλο το σχολείο και, εκείθεν, διασχολικά, έξω από αυτό, σε επίπεδο
σχολείων, αλλά και κοινωνίας, σε μια διαδικασία αμφίδρομης διάδρασης». Αυτά, «πάνω στην βάση
της αρχής «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», με κριτήρια, σαφώς, επιστημονικά, από την πλευρά της
σύγχρονης βιοψυχολογικής επιστήμης (όλη η καινοτομική δημιουργικότητα των παιδιών βασίζεται,
ακριβώς, πάνω σε αυτόν τον άξονα αρχών μάθησης)». «Η καινοτομία συνίσταται στο πέρασμα της
σύγχρονης βιοψυχολογικής επιστήμης μέσα στην τάξη, πράγμα το οποίο, από τότε, που» ήταν
«Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων, αλλά και Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
σχολείων, δεν» είχε «συναντήσει σε κανένα, από τα σχολεία, στα οποία (και όχι μόνο)» ήταν
«υπεύθυνος (αυτό, ίσως, όχι, μόνο, από άγνοια της προαναφερόμενης επιστήμης» του, «αλλά,
κυρίως, λόγω παράσυρσης από παρα-παιδοψυχολογικές απόψεις, οι οποίες, καθώς αυτασφαλίζουν
τον δάσκαλο, ότι, και έτσι, όλα έχουν και βαίνουν καλώς, είναι λίαν δημοφιλείς, σε αυτόν, και δεν
τον ωθούν στην υπέρβαση).» Πέραν αυτού, «και, όπου το» σύστηνε, «ακόμα και αν»
αποφασιζόταν «να γίνει, έστω, μια πειραματική απόπειρα υλοποίησης, αυτό δεν» γινόταν, «στην
εντέλειά του (λόγω της φοβερής δυσκολίας και του μεγάλου κόπου, που συναντά και έχει κανείς
στο να εφαρμόσει το, όπως παραπάνω, μάθημα), και, γρήγορα», εγκαταλειπόταν «κάθε
προσπάθεια, ως, τουλάχιστον, αναντίστοιχη, σε κόπους και αποτέλεσμα.»
Ήταν, «όμως, ο
κύριος στόχος όλων» του «των εργασιών, ως σχολικού συμβούλου, ελπίζοντας, ότι θα» πετύχει
«την εισαγωγή του, επιλέγοντας, και αυτό» ήταν «η τελευταία» του «επιλογή, έναν δάσκαλο, ο
πλησιέστερος, που θα» ήταν, «στις απόψεις» του, και, βέβαια, ο καταδεκτικότερος να αναλάβει, με
την συνεχή επιστασία» του, «το, όντως, επίμοχθο αυτό έργο υλοποίησης του μοντέλου, που θα»
αποτελούσε, «πλέον, το πρόπλασμα, για την γενικότερη υιοθέτησή του.» (Δημουλάς, 2010)
Η αξία της πρακτικής έγκειται στο πέρασμα από τον δασκαλοκεντρισμό στην δημοκρατική
αυτοδιαχείριση, στην τάξη, πανδύσκολο, ναι, αλλά κάτι που θα άξιζε τον κόπο να το προσπαθήσει
ο εκπαιδευτικός κόσμος.
Ευχαριστίες
Στους αρχειοθέτες (χορηγούς της συμμετοχής μας) της πρακτικής: Θεοδώρα Παπαδημητρίου,
Ευριπίδη Δημουλά, Έλλη Βέλλιου, Γεώργιο Ζαμπέτογλου, Δημήτριο Δημάκα, Ιωάννης Τρίγκα,
Βασιλική Ζησοπούλου, Κωνσταντίνο Ζαμπάκα, Νεκταρία – Φιλίτσα Αγραφιώτη, Μαρίτα
Μπαλμπούζη, Ολυμπία Καλαμπαλίκη, Ιωάννη Κωνσταντινίδη, Σοφία Παπαπαρίση, Ειρήνη –
Χρυσοβαλάντη Δροσινού, Βασιλική Εξάρχου, Δημήτριο Λιόβα, Χρήστος Πολύζο, Νικόλαο
Ζαρκαδούλα, Χρήστο Δημητρέλια, τα μέλη της οποίας βοήθησαν και συνεχίζουν να βοηθούν, τα
μέγιστα, στην καταγραφή, τακτοποίηση, ταξινόμηση, ταξιθέτηση, αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση,
ανάλυση, του όλου παραχθέντος υλικού, από την [35ετή και πλέον (κάθε βαθμίδας, τυπική και
άτυπη)] σχολική εμπειρία του, την οποία, επί τέσσερις τετραετείς θητείες, τουλάχιστον, που ήταν
Σχολικός Σύμβουλος, Φιλολόγων είτε Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης, ουδείς
συνάδελφος απετόλμησε να εφαρμόσει.
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Νικολιδάκη Σοφία
sofia.nikolidaki@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ60
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η παρατήρηση και η καταγραφή μορφών βιωμένης
δημοκρατίας μέσα σε μια τάξη νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2016-2017 με
χρήση μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη φιλοσοφία με παιδιά. Πιο συγκεκριμένα,
παρουσιάζονται παραδείγματα όπου η δημοκρατία εδραιώνεται μέσα από το διάλογο των παιδιών,
την διατύπωση ερωτημάτων, την καλλιτεχνική τους έκφραση, την επίλυση των μεταξύ τους
διαφορών καθώς και την ενεργή συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες και θέσπιση
κανόνων που διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία της τάξης. Εξετάζεται πώς τα παιδιά βιώνουν την
έννοια της δημοκρατίας στην καθημερινή ζωή τους στο νηπιαγωγείο και ποιος είναι ο ρόλος του
εκπαιδευτικού στη διαδικασία αυτή. Τα αποτελέσματα της έρευνας ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς,
γονείς και όσους επιθυμούν να αφουγκραστούν τις απόψεις των παιδιών, ανοίγοντας έτσι ένα
ευρύτερο διάλογο σχετικά με το πώς οι σκέψεις των παιδιών μπορούν να βοηθήσουν τους ενήλικες
να αναπροσδιορίσουν βασικές έννοιες της δημοκρατίας.
Λέξεις κλειδιά: «Φιλοσοφία με παιδιά», δημοκρατία, διάλογος, κριτική σκέψη,
αναστοχασμός.
1. Εισαγωγή
Έχοντας ως βασική υπόθεση ότι η δημοκρατία για να αναπτυχθεί προϋποθέτει ενεργούς
πολίτες που συμμετέχουν υπεύθυνα στα κοινά (Καστοριάδης, 2015) αντιλαμβανόμαστε ότι η
δημοκρατική διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να αρχίζει ήδη από το νηπιαγωγείο η οποία προάγεται
κυρίως μέσα από τον τρόπο οργάνωσης της σχολικής ζωής, το στυλ διοίκησης της τάξης, τις
μεθόδους και μορφές διδασκαλίας που εφαρμόζονται καθώς και το δημοκρατικό παιδαγωγικό
κλίμα που διαμορφώνεται (Οικονομίδης, χ.χ.). Στην παρούσα έρευνα δίνεται έμφαση στη βίωση
της δημοκρατικής πράξης όχι μέσα από την άμεση διδασκαλία αλλά τη συζήτηση και την πρακτική
εφαρμογή εννοιών άμεσα σχετιζόμενων με τη δημοκρατία, όπως π.χ. η έννοια του δικαιώματος και
της υποχρέωσης.
Σκοπός της δημοκρατίας σύμφωνα με τα Πολιτικά του Αριστοτέλη (2005:1317b 3 – 7) είναι η
διασφάλιση της δικαιοσύνης. Η φιλοσοφία με παιδιά, μια μορφή εφαρμοσμένης φιλοσοφίας στη
σχολική τάξη η οποία προάγει την κριτική, δημιουργική, ενσυναισθητική και συνεργατική σκέψη
των παιδιών (Haynes, 2006) είναι ο κατεξοχήν «τόπος» για να προάγει τη δημοκρατική σκέψη και
πράξη των παιδιών διότι θεμελιώνεται πάνω σε αυτή. Σύμφωνα με τον Καστοριάδη (2015) η
άσκηση της δημοκρατίας προϋποθέτει δημόσιο χώρο. Στο νηπιαγωγείο η φιλοσοφία με παιδιά
ανοίγει ένα πρώτο χώρο έκφρασης των παιδιών τα οποία δημιουργούν τη λεγόμενη κοινότητα
έρευνας (community of inquiry) (Lipman, 2003; Splitter & Sharp, 1995). Προϋποθέσεις της
δημιουργίας μιας κοινότητας έρευνας στην τάξη είναι η δημιουργία ενός χώρου πληροφόρησης και
ελευθερίας έκφρασης (Murris & Haynes, 2000a), η παροχή ερεθισμάτων στα παιδιά ή η ανάδειξη
των ερωτημάτων των παιδιών ως τροφή για περαιτέρω σκέψη (Nikolidaki, 2011) και η εδραίωση
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της ιδέας ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι αυθεντία ή κάτοχος όλων των απαντήσεων αλλά ένας συνερευνητής και συντονιστής (facilitator) του διαλόγου (Murris & Haynes, 2000b).
Περιγράφοντας συνοπτικά, η φιλοσοφία με τα παιδιά ξεκινά συνήθως με ένα ερέθισμα. Oι
μαθητές σκέφτονται πάνω στο ερέθισμα, διατυπώνουν ερωτήματα, ελέγχουν την ορθότητα των
ερωτημάτων τους και τα συσχετίζουν με τα ερωτήματα των άλλων, ψηφίζουν το ερώτημα που τους
ενδιαφέρει περισσότερο να συζητήσουν, συνδιαλέγονται αναπτύσσοντας επιχειρήματα υπέρ και
κατά, προβαίνουν πιθανόν σε συμπεράσματα και αξιολογούν τόσο τα αποτελέσματα όσο και την
πορεία της συζήτησης προτείνοντας τρόπους καλύτερης λειτουργίας μελλοντικά (Lipman, 1988;
Haynes, 2008). Στην παρούσα έρευνα ερέθισμα για φιλοσοφική αναζήτηση αποτελούσε είτε ένα
ερώτημα από τα παιδιά, είτε ο στοχασμός πάνω σε κάποια αφηρημένη έννοια ή σε κάποια
«προβληματική» κατάσταση που προέκυπτε στην τάξη.
Έχοντας τα παραπάνω ως θεωρητικό πλαίσιο, κύριος σκοπός της εργασίας είναι η
παρατήρηση και καταγραφή των απόψεων που έχουν τα παιδιά για τη δημοκρατία και των τρόπων
που τα ίδια επιλέγουν να την εφαρμόσουν, ως μορφή βιωμένης πραγματικότητας στη τάξη. Τα
κυριότερα ερευνητικά ερωτήματα θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως ακολούθως:





Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη δημοκρατία; Ποιες είναι οι απόψεις τους;
Τι τρόπους προτείνουν τα παιδιά για τη δημοκρατική λειτουργία μιας τάξης;
Είναι δυνατό να υπάρξει δημοκρατία από τα παιδιά χωρίς να επιβληθούν από τους ενήλικες
οι τρόποι άσκησής της;
Τι μπορούμε να μάθουμε από τα παιδιά για τη δημοκρατία;

2. Κυρίως μέρος
2.1. Μέθοδος
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η μελέτη περίπτωσης μιας τάξης νηπιαγωγείου 20
παιδιών κατά το σχολικό έτος 2016-2017 καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Από τα
παιδιά αυτά τα 11 ήταν αγόρια και τα 9 κορίτσια. Ως προς την ηλικία, τα 13 ήταν νήπια (ηλικίας 56) και τα 7 προνήπια (ηλικίας 4-5).
Ως προς τα εργαλεία της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η συστηματική παρατήρηση και
καταγραφή από την ερευνήτρια – νηπιαγωγό των δημοκρατικών διαδικασιών που ακολουθούνταν
στην τάξη αυτόβουλα από τα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα η νηπιαγωγός χωρίς να εμπλέκεται η ίδια
σημείωνε στο ημερολόγιο παρατήρησης τις περιπτώσεις που τα παιδιά ακολουθούν δημοκρατικές
διαδικασίες που έχουν μάθει και έχουν γίνει τρόπος ζωής στο νηπιαγωγείο. Στην περίπτωση που
πρόκυπτε κάποια διαφορά η νηπιαγωγός κατέγραφε:








το συμβάν – προβληματική κατάσταση,
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε το συμβάν,
τις αντιδράσεις των εμπλεκόμενων μελών,
τους τρόπους επίλυσης του προβλήματος,
τα επιχειρήματα που ανέπτυσσαν τα παιδιά για να πείσουν ο ένας τον άλλο,
την περίπτωση εμπλοκής άλλων παιδιών ή της ίδιας της νηπιαγωγού για την επίλυση μιας
κατάστασης
την τελική λύση ή την ανάγκη επανεξέτασής του προβλήματος.

Στη συνέχεια, εφόσον χρειαζόταν και ψηφιζόταν από τα παιδιά υπήρχε η δυνατότητα
συζήτησης του προβλήματος στην ολομέλεια με χρήση του διαλόγου για ανάλυση της κατάστασης
με τη μέθοδο της φιλοσοφίας για παιδιά. Η νηπιαγωγός σε αυτή την περίπτωση έπαιζε
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συντονιστικό ρόλο χωρίς να λέει τη γνώμη της αλλά ενθαρρύνοντας τα παιδιά να τοποθετηθούν και
να κρίνουν τα επιχειρήματα τα δικά τους και των άλλων ως προς την ορθότητά τους. Τα
αποτελέσματα της συζήτησης καταγράφονταν, ηχογραφούνταν ή βιντεοσκοπούνταν εφόσον
συμφωνούσαν τα παιδιά και στη συνέχεια μπορούσαν τα ίδια να ακούσουν ή να δουν τη συζήτηση
που είχαν.
Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην παρούσα έρευνα ενώ υπήρξαν περιπτώσεις
διδασκαλιών θεμάτων που σχετίζονται με τη δημοκρατία π.χ. επέτειος Πολυτεχνείου, δικαιώματα
των παιδιών δεν ασχοληθήκαμε με τον τρόπο που διδάσκονται οι έννοιες της δημοκρατίας αλλά
δώσαμε έμφαση στους τρόπους άσκησης τους.
2.1. Αποτελέσματα
Παρά τους «περιορισμούς» στην αντίληψη των παιδιών νηπιακής ηλικίας, τα παιδιά
εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο της σχολικής τάξης και του σχολείου. Μέσα από αυτή την
συνύπαρξη και τον μεταξύ τους διάλογο, στον οποίο ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κυρίως
συντονιστικός, τα παιδιά διαμορφώνουν στάσεις, αντιλήψεις και κατ’ επέκταση συμπεριφορές οι
οποίες είτε προάγουν είτε όχι τη δημοκρατία. Παρακάτω αναφέρουμε τα πιο σημαντικά ευρήματα
της έρευνάς μας που αφορούν σε μορφές βιωμένης δημοκρατίας μέσα στην τάξη.
2.2.1. Η ελεύθερη έκφραση της γνώμης
Τα παιδιά ενθαρρύνονταν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και να την τεκμηριώνουν
με επιχειρήματα προκειμένου να πείσουν τους άλλους. Μέσα από ερωτήσεις όπως: «πώς νομίζεις
ότι βγαίνει αυτό το συμπέρασμα;», «μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα;», «ποια είναι τα καλά
στοιχεία και ποια τα κακά στοιχεία αυτής της ιδέας;», «είναι δίκαιο αυτό;», «πώς θα μπορούσε να
γίνει διαφορετικά;» τα παιδιά εμβάθυναν περισσότερο στη σκέψη τους και ενίοτε να απηύθυναν τα
ίδια ανάλογες ερωτήσεις προς τους συμμαθητές τους. Έμαθαν, επίσης, ότι επιχειρήματα του τύπου
«γιατί έτσι», «γιατί έτσι θέλω» ή γιατί «έτσι πρέπει» δεν έπειθαν κανένα καθότι ακολουθούσαν
διευκρινιστικές ερωτήσεις όπως «τι σημαίνει έτσι;», «αν θέλει ο άλλος κάπως αλλιώς ποιανού το
θέλω πρέπει να κάνουμε;» ή «γιατί έτσι πρέπει;». Μέσα από τις τεχνικές της φιλοσοφίας με παιδιά
τα παιδιά άρχισαν να κατανοούν την σαφήνεια και την ασάφεια που μπορεί να έχει ο λόγος. Για
παράδειγμα, όταν έλεγε κάποιος «αυτό είναι μια βλακεία» μια συχνή αντίδραση- ερώτηση από τη
νηπιαγωγό ή από άλλα παιδιά ήταν «τι κάνει κάτι να είναι βλακεία;» ή «γιατί αυτό είναι βλακεία;»
με αποτέλεσμα τα παιδιά να πρέπει να κάνουν οριοθετήσεις και να βρουν πιο ισχυρά και πειστικά
επιχειρήματα.
Η ελευθερία έκφρασης της γνώμης προϋποθέτει σεβασμό και προσεκτική ακρόαση των
άλλων (Fiumara, 1995). Η θέσπιση κανόνων με αμοιβαία συμφωνία των παιδιών από την αρχή της
χρονιά ήταν κάτι που διευκόλυνε τις συζητήσεις μεταξύ των παιδιών. Τα παιδιά, με τη νηπιαγωγό
σε ρόλο συντονιστή, έθεσαν τους κανόνες για τη σωστή λειτουργία της τάξης αλλά και της σωστής
συζήτησης- διαλόγου. Αφορμή έδωσε ένα περιστατικό μη αποδεκτής συμπεριφοράς (χρήση βίας
λεκτικής και σωματικής από ένα νήπιο προς ένα άλλο). Μέσα από την εικονογράφηση των
κανόνων από τα ίδια τα παιδιά δόθηκαν ευκαιρίες υπενθύμισης των ίδιων των παιδιών προς εκείνα
που δεν τους τηρούσαν, όπως για παράδειγμα ότι ακούμε προσεκτικά τους άλλους χωρίς να
διακόπτουμε, σεβόμαστε τους άλλους, προσέχουμε τα αντικείμενα της τάξης κ.λπ. Συχνά μάλιστα
τα παιδιά αναφέρονταν για κάποιο κανόνα με βάση το παιδί που τον είχε εικονογραφήσει, π.χ. ο
κανόνας της Μαρίας (Εικόνα 26).
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Εικόνα 26: Οι κανόνες της τάξης μας

Τα ίδια τα παιδιά πρότειναν τρόπους σωστής ακρόασης και διαλόγου όπως σημειώνεται
παρακάτω (Νικολιδάκη, 2016):



Να σηκώνουμε τα χέρια αλλά να μη φωνάζουμε (Γιώργος, 6 ετών)
Μπορούμε να σηκώνουμε και το πόδι όπως είχαμε κάνει μια φορά και ήταν πολύ αστείο
(Μανώλης, 5 ετών)
Όποιος πετάγεται να μην τον ακούμε (Φώτης, 6 ετών)
Να χρησιμοποιούμε τη κουκουβάγια και όποιος έχει το «λόγο» να μιλάει. Και να λέει
εκείνος ποιος θα μιλήσει μετά αλλά να μην είναι μόνο οι φίλοι του γιατί είναι άδικο 31
(Αλέκα, 5 ετών)
Ναι, αλλά να μιλάμε κανονικά γιατί θέλουμε και οι υπόλοιποι να μιλήσουμε (Αναστασία, 6
ετών)
Και να το έχουμε σκεφτεί από πριν και όχι να κάνουμε «εεεε», «μμμ» και να μη λέμε τίποτα
(Νίκος, 6 ετών)






2.2.2. Η δημιουργία δημοκρατικών ρουτινών στην τάξη
Η νηπιαγωγός ενέπλεξε τα παιδιά σε διαδικασίες όπως:


Η αυτοεξυπηρέτηση: Για να γίνουν τα παιδιά δημοκρατικά πρέπει να πρώτα να είναι
αυτόνομα, δηλαδή να αυτοεξυπηρετούνται στην τουαλέτα, να τρώνε μόνα τους, να
συμμαζεύουν τα παιχνίδια τους πριν ασχοληθούν με νέα δραστηριότητα, να τακτοποιούν τις
εργασίες τους στους φακέλους – portfolio, να βάζουν το μπουφάν τους για να βγουν στην
αυλή, να κατεβαίνουν με προσοχή τις σκάλες κ.λπ. Γενικότερα η νηπιαγωγός φρόντιζε να
μην κάνει ποτέ ότι μπορούν να κάνουν τα παιδιά μόνα τους και να δείξει τρόπους
αυτοεξυπηρέτησης των παιδιών στις περιπτώσεις που δεν είχαν ακόμα κατακτηθεί.

Πολλές φορές όταν κάνουμε φιλοσοφία με παιδιά κρατούμε ένα αντικείμενο που συμβολικά παριστάνει το «λόγο». Όποιο
παιδί έχει το λόγο μιλάει και δεν το διακόπτουν. Στη συνέχεια αποφασίζει το παιδί τον επόμενο ομιλητή
31
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Οι ομάδες εργασίες: Κάθε μέρα μια συγκεκριμένη ομάδα παιδιών αποτελούσε την ομάδα
υπηρεσίας της ημέρας η οποία είχε αυξημένες υποχρεώσεις (π.χ. συμμάζεμα της τάξης,
σερβίρισμα του δεκατιανού/ μεσημεριανού στα υπόλοιπα παιδιά) αλλά και προνόμιαδικαιώματα (επιλογή αρχηγών σε διάφορες δραστηριότητες, προτεραιότητα σε σειρά π.χ.
εξόδου από την τάξη, ομιλίας σε κάποιο θέμα κ.λπ.). Από τον Οκτώβρη και μετά οι ομάδες
έγιναν δεύτερη φύση των παιδιών τα οποία κάθε μέρα έλεγχαν τί μέρα είναι και έψαχναν να
βρουν ποιοι είναι ομάδες υπηρεσίας (Εικόνα 27).

Εικόνα 27: Ομάδες Υπηρεσίας







Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία: Όταν υπήρχαν διαφορετικές απόψεις
τα παιδιά επηρεασμένα από τη φιλοσοφία με παιδιά προτείναν τη ψηφοφορία η οποία
λάμβανε χώρα είτε με ανάταση του χεριού και καταμέτρηση των ψήφων, είτε με
καταμέτρηση γραπτών ψήφων σε ένα χαρτί με χρήση διακριτών στοιχείων (π.χ. κουκίδες,
γραμμές) είτε στα τυφλά για να μην «επηρεάζονται οι φίλοι» όπως είχε πει ο Γιάννης (6
ετών) με καταμέτρηση των ανασηκωμένων χεριών από τη νηπιαγωγό.
Το κουτί των ερωτήσεων-αποριών και η συζήτηση της Παρασκευής: Πρόκειται για ένα
κουτί στο οποίο τα παιδιά ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να ρίξουν ένα ερώτημα που τους
απασχολούσε και που θα ήθελαν να συζητηθεί (σε συμφωνημένη μέρα και ώρα της
εβδομάδας). Τα παιδιά «έγραφαν» τα ίδια το ερώτημά τους ή το υπαγόρευαν στη
νηπιαγωγό. Η φάση αυτή αναδείκνυε τις απορίες των παιδιών (συχνά αρκετά φιλοσοφικές
αλλά και πρακτικές) και αποτελούσε μια ευκαιρία για περαιτέρω διερεύνηση του τρόπου
που σκέφτονται τα παιδιά. Το κουτί αυτό ανέδειξε απορίες–ερωτήσεις κάποιες από τις
οποίες είχαν αρκετή σχέση με τη δημοκρατία και τη βίωσή της στην τάξη όπως: «Και αν οι
πολλοί έχουν άδικο;» (Νίκος, 6 ετών), «Μπορεί να αλλάξει ένας κανόνας ή είναι για πάντα
ίδιος;» (Μαρία, 5 ετών), «Τι θα γινόταν αν έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε;» (Αλέκα, 5 ετών).
Τα ερωτήματα αυτά εφόσον είχαν μαζευτεί και εφόσον συμφωνούσαν τα παιδιά
συζητιόνταν τις Παρασκευές .
Η ώρα της χαλάρωσης ως δικαίωμα και υποχρέωση τήρησης ησυχίας: Ερωτήματα
όπως «εγώ γιατί να κοιμηθώ αφού δε θέλω» (Ηλίας, 5 ετών), ή «γιατί πρέπει να είμαι
ξαπλωμένη και να μη κάνω τίποτα;» (Αλέκα, 5 ετών) τέθηκαν πολλές φορές σε συζήτηση.
Τα παιδιά προσπάθησαν να βρουν λύση ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι οπότε
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συμφωνήθηκε να υπάρχει απαλή μουσική, να διαβάζεται ένα παραμύθι πριν τη χαλάρωση,
να επιτρέπεται στα παιδιά να στριφογυρίζουν στο κρεβάτι τους και να παίζουν με τα πόδια
τους στον αέρα χωρίς όμως να κάνουν φασαρία καθώς και να έχουν μαζί τους κάποιο βιβλίο
να το φυλλομετρούν όσο οι άλλοι κοιμόνταν. Στη πορεία, ωστόσο, δημιουργήθηκαν
προβλήματα γιατί τα παιδιά που έπαιζαν με τα πόδια τους προσέλκυαν και άλλα να κάνουν
το ίδιο οπότε υπήρχε μια γενικότερη αναστάτωση. Επίσης, κάποια φορά που ένα παιδί
φυλλομετρούσε ένα βιβλίο το έσκισε κατά λάθος. Με νέα συζήτηση αποφάσισαν τα παιδιά
να παίρνουν την ώρα του ύπνου βιβλία που έχουν μικρό μέγεθος και είναι εύκολο να τα
χειρίζονται ή βιβλία που είναι ήδη κάπως χαλασμένα! Συμφωνήθηκε, επίσης, να επιτρέπεται
η ενασχόληση με κάποιο αγαπημένο αντικείμενο (π.χ. κάποια κούκλα) το οποίο όμως θα
έπαιρνε η νηπιαγωγός με σύμφωνη γνώμη όλων των παιδιών αν γινόταν φασαρία.
«Γιατί να μην έχουμε συνέχεια διάλειμμα;»: Πολλές φορές τα παιδιά ήθελαν «να
παραμείνουμε λίγο ακόμα έξω το διάλειμμα» ενώ ήξεραν πόσο χρόνο διαρκεί και έλεγχαν
το ρολόι μου. Κάποια φορά τα παιδιά ζήτησαν να κάνουμε όλη τη μέρα διάλειμμα και
μάλιστα ψήφισαν όλοι υπέρ. «Κυρία, είμαστε οι περισσότεροι και θέλουμε να μείνουμε όλη
τη μέρα έξω για διάλειμμα». Σεβόμενη την απόφασή τους, τους άφησα παραπάνω οπότε
μόνα τους τα παιδιά συνειδητοποιήσαν τα προβλήματα που υπήρξαν όταν τα μεγαλύτερα
παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου έπρεπε να βγουν για διάλειμμα. Η αυλή είναι
μικρή και κάποια παιδιά χτυπήσαν. Επίσης, κάποια κουράστηκαν οπότε τα ίδια τα παιδιά
ζήτησαν να πάμε στην τάξη. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε παραπάνω το θέμα
και τα παιδιά είχαν κάποιες ενδιαφέρουσες απόψεις. Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα
από το διάλογό τους:
Μανώλης: Αν είμαστε εμείς συνέχεια έξω για διάλειμμα πότε θα βγουν οι άλλοι;
Αλέκα: Μπορεί και να μας χτυπήσουν γιατί τρέχουν. Όπως χτύπησε ο Χρήστος.
Γεωργία: Να μη βγουν για διάλειμμα.
Αλέκα: Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι δίκαιο.
Νίκος: Ναι, θα ήθελες εσύ να μη μας άφηναν εμάς να βγούμε καθόλου διάλειμμα;
Χαρά: Αν είμαστε όλη την ώρα έξω πώς θα μάθουμε πράγματα;
Ελένη: Και ιδρώνω και μετά κρυώνω και δε θα μπορώ να έρχομαι στο σχολείο.
Μιχάλης: Καλά, τότε να μην είναι όλη τη μέρα διάλειμμα αλλά να μην μπαίνουμε και
κατευθείαν μέσα, να προλαβαίνουμε να παίξουμε! (Νικολιδάκη, 2016)

2.2.3. Η εργασία και επεξεργασία διδακτικών ενοτήτων σε ομάδες
Πολλές φορές τα παιδιά ενθαρρύνονταν να ερευνήσουν ένα θέμα χωρισμένα σε ομάδες. Τα
παιδιά μπορούσαν, αν ήθελαν, να ορίσουν αρχηγό και να μοιράσουν ρόλους-αρμοδιότητες ανάλογα
με τις ιδιαίτερες ικανότητες του καθενός (π.χ. ποιος θα γράφει, ποιος θα ζωγραφίζει, ποιος θα
βρίσκει εικόνες) και να οργανώσουν την εργασία τους, (π.χ. ποιος θα φυλλομετράει τα βιβλία,
ποιος θα καταγράφει σε μια κόλλα τις σελίδες με τα ενδιαφέροντα στοιχεία, ποιος θα αναλάβει να
ζωγραφίσει κάτι και πώς θα παρουσιαστούν οι τελικές εργασίες). Στο τέλος κάθε εργασίας τα
παιδιά έκαναν αξιολόγηση του τελικού προϊόντος, του τρόπου που εργάστηκε η ομάδα και του
αρχηγού. Τα παιδιά ανέφεραν τι λειτούργησε καλά και τι όχι και πρότειναν λύσεις για μετέπειτα
εργασίες (π.χ. «Δεν τα πήγαμε καλά γιατί η Γεωργία που ήταν αρχηγός δε μας άφηνε να κάνουμε
πράγματα και ήθελε να τα κάνει όλα αυτή» (Μαρία, 5ετών), «Δουλέψαμε καλά γιατί ακούγαμε ο
ένας τον άλλο» (Μανώλης, 5 ετών), «Δουλέψαμε καλά γιατί ο καθένας είχε να κάνει από κάτι»
(Αθηνά, 5 ετών).
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2.2.4. Διαχείριση συγκρούσεων στην τάξη
Κατανοώντας τα παιδιά μέσα από δοκιμή και πλάνη ότι το ξύλο δεν είναι δημοκρατικό και
«πονάει», έμαθαν να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις που προκύπτουν (π.χ. τι γίνεται αν θέλουν δυο
ή περισσότερα άτομα να παίξουν το ίδιο παιχνίδι ταυτόχρονα) με τρόπους όπως οι ακόλουθοι:







όριζαν κανόνες ή ακολουθούσαν τους κανόνες της τάξης,
περίμεναν τη σειρά τους και ασχολούνταν με κάτι άλλο ώστε να μη βαριούνται,
σταματούσαν το παιχνίδι αν «δε έβγαινε» η συνεργασία (συνήθως με κάποια γκρίνια),
συζητούσαν το πρόβλημα σε ολομέλεια με όλα τα παιδιά και αποφάσιζαν όλοι μαζί,
έπαιρναν το χρόνο τους για να σκεφτούν και απείχαν από τη δραστηριότητα,
εκτόνωναν το θυμό τους με τρόπο που δεν ενοχλούσε τους άλλους (π.χ. «το μαξιλάρι του
θυμού» που μπορεί κάποιος να το χτυπήσει χωρίς να πονέσει ούτε ο ίδιος ούτε οι άλλοι)

2.2.5. Έκφραση της δημοκρατίας μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης
Παρακάτω παρατίθενται κάποια παραδείγματα που δείχνουν πώς μέσα από τις διάφορες
μορφές τέχνης μπορεί η δημοκρατία να γίνει τρόπος ζωής και καθημερινής πράξης.
Μέσα από το αυτοσχέδιο δραματικό παιχνίδι κυρίως κατά την ώρα των ελεύθερων
δραστηριοτήτων τα παιδιά υποδύονταν ρόλους. Συχνά ο ίδιος ρόλος ήταν επιθυμητός από
περισσότερα παιδιά. Η πρώτη αντίδραση των παιδιών συχνά ήταν να τσακωθούν και όταν
διαπίστωναν ότι δεν έβγαινε αποτέλεσμα δοκίμαζαν άλλες λύσεις τις οποίες συμφωνούσαν μεταξύ
τους, όπως:






αλλαγή του σεναρίου ώστε να παίξουν περισσότεροι τον ίδιο ρόλο,
επανάληψη του ίδιου παιχνιδιού πολλές φορές με διαφορετικούς πρωταγωνιστές κάθε φορά
ώστε όλοι να μείνουν ευχαριστημένοι,
διακοπή του παιχνιδιού και ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες από τους
δυσαρεστημένους,
καταφυγή στην κυρία να δώσει λύση και παραλαβή της απάντησης «βρείτε τρόπο να το
λύσετε μόνοι σας» και
κλάματα και φωνές (που βοηθούσαν μόνο ως μέσο εκτόνωσης)

Στην Εικόνα 28 τα παιδιά σε έναν αυτοσχεδιασμό τους αποτυπώνουν την έλλειψη της
ελευθερίας και τη μη σωστή άσκηση της δημοκρατίας χρησιμοποιώντας τους πάγκους ως φυλακές
σε όρθια διάταξη. Τα παιδιά άφησαν ελάχιστο περιθώριο από τον τοίχο νιώθοντας έτσι έντονα το
αίσθημα του περιορισμού τους

Εικόνα 28: Πάγκοι- Φυλακές
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Από την άλλη πλευρά, μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση όπως π.χ. τη ζωγραφική και το
ιχνογράφημα, τα παιδιά έβρισκαν τρόπους να αναπαριστούν αφηρημένες έννοιες δίνοντας τροφή
στον εκπαιδευτικό για συζήτηση με το κάθε παιδί και περαιτέρω επεξήγησης του τρόπου σκέψης
τους και των ερεθισμάτων που τα ενέπνευσαν για να δημιουργήσουν (Εικόνα 29)

Εικόνα 29: Το σπίτι της Δημοκρατίας και της Δικτατορίας

2.3. Συζήτηση των αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα της έρευνας προσφέρουν ευκαιρίες για αναστοχασμό από πλευράς του
εκπαιδευτικού ώστε ο ίδιος να συνειδητοποιήσει πώς η δημοκρατία γίνεται πράξη μέσα στη
σχολική τάξη και ποια μπορεί να είναι η δική του συμβολή. Ανατρέχοντας στα ερευνητικά
ερωτήματα που θέσαμε στην αρχή διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται με τρόπο
πρακτικό τη δημοκρατία μέσα από τις επιλογές τους και τις επιπτώσεις τους αλλά και μέσα από
μια διαδικασία «μάθησης μέσω δράσης» (learning by doing) (Dewey,1966).
Ως προς το αν είναι δυνατό να υπάρξει δημοκρατία από τα παιδιά χωρίς να επιβληθεί από
τους ενήλικες η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να δουν κάποια δημοκρατικά
παραδείγματα καθότι δεν είναι βέβαιο ότι είναι ήδη εξοικειωμένα. Ρουτίνες όπως η εργασία σε
ομάδες, η θέσπιση και τήρηση κανόνων, η εκλογή «ομάδων υπηρεσίας», η χρήση του διαλόγου και
των μεθόδων της φιλοσοφίας με παιδιά στην επίλυση διαφόρων θεμάτων παρουσιάστηκαν από τη
νηπιαγωγό αλλά δεν επιβλήθηκαν. Τα παιδιά αφέθηκαν να δοκιμάσουν άλλους τρόπους π.χ. χρήση
βίας, κλάματα, φωνές ώστε σταδιακά να καταλάβουν πως η δημοκρατία και η τήρησή της
εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων με τον καλύτερο τρόπο.
Ενδιαφέρον παρουσίασε το περιστατικό όπου οι μαθητές ψήφισαν να «κάνουμε συνέχεια
διάλειμμα». Δόθηκε η αφορμή να καταλάβουν τα ίδια τα παιδιά ότι αν γίνει κατάχρηση και δεν
υπάρξει σεβασμός στο διάλειμμα των άλλων μπορεί να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες. Η
κατάχρηση της δημοκρατίας φτάνει σε μη δημοκρατικά αποτελέσματα κάτι που φάνηκε από την
εύστοχη ερώτηση του εξάχρονου Νίκου «και αν οι πολλοί έχουν άδικο;» που βάζει τα παιδιά να
σκεφτούν τους κινδύνους της δημοκρατίας όταν λείπει η σωστή πληροφόρηση και όταν η
δημοκρατία μετατραπεί σε ασυδοσία χωρίς να σέβεται τις φωνές της μειοψηφίας. Τα παιδιά
αντιλαμβάνονται έστω και διαισθητικά ότι η δημοκρατία προϋποθέτει ευθύνη και ωριμότητα για να
ασκηθεί σωστά (Αριστοτέλης, 2005: 1318a 18–26).
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Ως προς το τι μπορούμε να μάθουμε από τα παιδιά για τη δημοκρατία αρκεί να
παραχωρήσουμε χώρο και χρόνο έκφρασης καθώς και προσεκτική «ακρόαση» των λεγομένων και
των πράξεων τους (Brady,2009). Αν για παράδειγμα στην περίπτωση του θεατρικού παιχνιδιού
όπου ένα παιδί πήρε έναν πάγκο και τον έβαλε σε όρθια θέση ο εκπαιδευτικός είχε επέμβει
λέγοντας στα παιδιά να το αφήσουν ως έχει γιατί κινδυνεύουν να χτυπήσουν, θα είχε χάσει ένα
λεπτό εξαιρετικής δημιουργικής βίωσης της έλλειψης της δημοκρατίας στην τάξη. Αυτό δε
σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός είναι απών ή αγνοεί την ασφάλεια των παιδιών απλώς χρειάζεται να
αντισταθεί στην, συχνά, φυσική του τάση να επέμβει. Ακούγοντας προσεκτικά τα παιδιά μπορεί να
φωτιστούν περισσότερο κάποιοι ξεχασμένοι τρόποι σκέψης που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός είχε ως
παιδί αλλά έχασε κατά την ενηλικίωση (Egan, 1988). Ένας τέτοιος αναστοχασμός μπορεί να
βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του ως εκπαιδευτικό και να στοχαστεί
πάνω στους τρόπους σκέψης των παιδιών και στην προσφορά τους στη καλύτερη κατανόηση της
δημοκρατίας.
Τέλος, η έρευνα αυτή προσέφερε στιγμές προσωπικού αναστοχασμού και διατύπωσης
ερωτημάτων που χρήζουν περισσότερης έρευνας όπως:





πόσο εύκολο είναι για έναν εκπαιδευτικό να παραμερίσει την «αυθεντία» του;
πόσο μπορεί ο εκπαιδευτικός να ακολουθήσει τις προτάσεις των παιδιών βάζοντας στην
άκρη τις δικές του προτιμήσεις;
κατά πόσο μπορεί ο εκπαιδευτικός να αναζητήσει σημεία σύγκλισης στα διαφορετικά
«θέλω» μεταξύ παιδιών και του ίδιου;
μπορεί ο εκπαιδευτικός να περάσει στον εαυτό του και στα παιδιά ότι δικαίωμα και
υποχρέωση αποτελούν δίπολο αδιαίρετο;

Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να δείξουμε πτυχές της δημοκρατικής πράξης στο
νηπιαγωγείο μέσα από τις διαφορετικές εκφάνσεις της καθημερινής ζωής των παιδιών και να
δώσουμε τροφή για περαιτέρω σκέψη κυρίως πάνω στο ρόλο που μπορεί να έχει η φιλοσοφία με
παιδιά στην εδραίωση της δημοκρατίας στην τάξη. Μέσα από την έρευνα φαίνεται ότι τα παιδιά
απέκτησαν με βιωματικό τρόπο δημοκρατικές συνήθειες όπως να:












ακούν προσεκτικά ο ένας τον άλλο χωρίς να διακόπτουν
χτίζουν ο ένας στις απόψεις των άλλων
διαφωνούν αντιλαμβανόμενοι ότι διαφωνούν με την ιδέα και όχι το άτομο που την εκφέρει
συζητούν για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει με επιχειρήματα
ρωτούν ελεύθερα για θέματα που τους απασχολούν χωρίς να υπάρχουν ταμπού
τεκμηριώνουν τις θέσεις τους με επιχειρήματα
σέβονται ότι κάποιος άλλος μπορεί να έχει διαφορετική αντίληψη από εκείνα και να
δείχνουν ανεκτικότητα
ψηφίζουν να συζητήσουν για ένα θέμα που ενδιαφέρει την πλειοψηφία
σέβονται τη μειοψηφία ακούγοντας προσεκτικά τι έχει να πει
μειώσουν έως να εξαλείψουν τη χρήση βίας εφόσον ο διάλογος λύνει καλύτερα τις διαφορές
αναστοχάζονται αφηρημένες έννοιες.

Κλείνοντας, η φιλοσοφία με παιδιά δημιουργεί ένα τρόπο καθημερινής ζωής (Ηadot, 1995)
που ευνοεί την προσεκτική ακρόαση των άλλων, την χρήση της λογικής, την ανοιχτότητα στις νέες
ιδέες αλλά και την κριτική αντιμετώπισή τους, προσόντα απαραίτητα για έναν δημοκρατικό πολίτη.
Θα είχε ενδιαφέρον η περαιτέρω έρευνα, με περισσότερα παραδείγματα από σχολικές τάξεις,
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σχετικά με το πώς η φιλοσοφία προάγει τη δημοκρατία στο σχολείο. Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον να
δοθεί έμφαση στην προσεκτικότερη ακρόαση της «φωνής» των παιδιών καθότι μπορεί να επιτρέψει
στους ενήλικες μια καλύτερη και πιο φρέσκια κατανόηση της πραγματικότητας.
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Περίληψη
Η σχολική ηγεσία αποτελεί βασικό παράγοντα στην επιτυχία ενός σχολείου. Διεθνείς έρευνες
για την επιτυχημένη σχολική ηγεσία επισημαίνουν τη σημαντικότητα της επίδρασης της σχολικής
ηγεσίας στα μαθησιακά αποτελέσματα. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών, που
επικεντρώνονται στη μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών επιτυχημένων σχολικών ηγετών,
επιδιώκεται με την παρούσα εργασία η κατανόηση της επίδρασης του επιτυχημένου σχολικού
ηγέτη στα μαθησιακά αποτελέσματα. Πολλοί ερευνητές συμπεραίνουν, ότι η επίδραση του
επιτυχημένου σχολικού ηγέτη ως προς τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι έμμεση.
Παράλληλα, υποστηρίζουν, ότι ο επιτυχημένος σχολικός ηγέτης επιδιώκει τη βελτίωση της
ποιότητας της διδασκαλίας, έχοντας υπόψη του το ιδιαίτερο σχολικό συγκείμενο. Ο επιτυχημένος
σχολικός ηγέτης δεν υιοθετεί ένα μόνο ξεχωριστό μοντέλο ηγεσίας αλλά συνδυάζοντας πρακτικές
διαφόρων μοντέλων ηγεσίας, επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση και επιτυχία του σχολείου.
Λέξεις κλειδιά: επιτυχημένος σχολικός ηγέτης, μαθησιακά αποτελέσματα.
1. Εισαγωγή
Σύγχρονες διεθνείς έρευνες αναδεικνύουν τη σημαντικότητα της σχολικής ηγεσίας ως προς
τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Brauckmann & Pashiardis, 2011· Gurr, 2015), ενώ
παράλληλα, εξαιτίας της ύπαρξης ισχυρής σχέσης μεταξύ ηγεσίας και σχολικής επιτυχίας,
περιγράφεται ο ρόλος του διευθυντή, ως κεντρικός και ουσιαστικός στη δημιουργία και διατήρηση
της βελτίωσης ενός σχολείου (Πασιαρδής, 2014).
Ο ρόλος του διευθυντή ως σχολικού ηγέτη γίνεται πιο σύνθετος, δεδομένου ότι το
περιβάλλον εργασίας γίνεται ολοένα και περιπλοκότερο. Σύμφωνα με τον Θεοφιλίδη (2012),
αποφάσεις και οδηγίες πολιτικής από πολλές πηγές, όπως προγραμματικές απαιτήσεις για θέσπιση
νέων αναλυτικών προγραμμάτων, δημιουργούν περιπλοκότερες και απρόβλεπτες απαιτήσεις για τα
σχολεία. Ο διευθυντής ως σχολικός ηγέτης, χρειάζεται να ανταποκρίνεται ευέλικτα και
αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και στα νέα δεδομένα, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την
αυξανόμενη ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών των μαθητών, την κοινωνικο-οικονομική και
πολιτιστική διαφορετικότητά τους αλλά και την ποικιλία των μαθησιακών ικανοτήτων τους.
Επιπλέον, χρειάζεται να προσαρμόζει τον τρόπο εργασίας του σχολείου, ώστε να συμβαδίζει με τις
συνεχόμενες εξελίξεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία.
Η σημαντικότητα της σχολικής ηγεσίας αναφέρεται στην μελέτη των Leithwood και Riehl
(2003), οι οποίοι μέσα από συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση επισήμαναν τα βασικά
γνωρίσματα της σχολικής ηγεσίας, δίνοντας έμφαση στην καθοδήγηση και στην άσκηση επιρροής.
Πιο συγκεκριμένα, επισήμαναν τη σημαντική επίδραση της σχολικής ηγεσίας στα μαθησιακά
αποτελέσματα, εννοώντας όχι μόνο την ακαδημαϊκή γνώση αλλά και την απόκτηση δεξιοτήτων και
την καλλιέργεια αξιών και στάσεων. Σε αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα στοχεύουν οι σχολικοί
ηγέτες και συνοψίζοντας την έρευνά τους, οι Leithwood και Riehl (2003), καταλήγουν ότι «είναι
απαραίτητη η σχολική ηγεσία, αλλά όχι αρκετή, για τη σχολική βελτίωση» (σ. 11), ότι παίρνει
διαφορετικές μορφές σε διαφορετικά συγκείμενα και ότι μέσω μερικών μηχανισμών ασκεί την
επίδρασή της.
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H σημασία της σχολικής ηγεσίας για την επίτευξη των σχολικών στόχων, της επίδρασης για
βελτίωση της ποιότητας της σχολικής μονάδας και της σύνδεσής της με την επιτυχία (Πασιαρδής,
2012), οδήγησε τους ερευνητές στη μελέτη των χαρακτηριστικών των επιτυχημένων διευθυντών.
Μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων, όπως το Διεθνές Πρόγραμμα Επιτυχημένης Σχολικής
Ηγεσίας (ISSPP), εστιάζουν στην έρευνα των ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία αναδεικνύουν
το προφίλ του επιτυχημένου σχολικού ηγέτη, όπως αυτό διαμορφώνεται σε διαφορετικό σχολικό
συγκείμενο. Παράλληλα, οι ερευνητές επικεντρώνονται στις στρατηγικές και πρακτικές, που ο
επιτυχημένος σχολικός ηγέτης χρησιμοποιεί (Day & Sammons, 2014· Leithwood, Day, Sammons,
Harris, & Hopkins, 2006a· Leithwood et al, 2006b).
Επιπλέον, η σημαντικότητα ενισχύεται και από το γεγονός ότι αποτελέσματα σύγχρονων
ερευνών (Day & Sammons, 2014· Day, Gu, & Sammons, 2016· Gurr, 2015) καταλήγουν στην
διαμόρφωση ισχυρής πεποίθησης για την επίδραση της επιτυχημένης σχολικής ηγεσίας στα
μαθησιακά αποτελέσματα και επικεντρώνονται στο κομμάτι αυτό. Σκοπός της παρούσας εργασίας
είναι η κατανόηση της επίδρασης των επιτυχημένων διευθυντών-σχολικών ηγετών στα μαθησιακά
αποτελέσματα, εστιάζοντας σε διεθνείς έρευνες, μελέτες περιπτώσεων, επιτυχημένων διευθυντών,
που συμμετείχαν κυρίως στο παραπάνω πρόγραμμα (ISSPP).
2. Ο διευθυντής ως επιτυχημένος σχολικός ηγέτης
Η παρούσα εργασία, αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με την επίδραση του
επιτυχημένου σχολικού ηγέτη στα μαθησιακά αποτελέσματα. Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση,
επιδιώκεται η εμβάθυνση στη σημαντικότητα της επίδρασης αυτής, εστιάζοντας κυρίως σε μελέτες
σύνθεσης ευρημάτων και σε ερευνητικές αναφορές, που παρουσιάζουν συγκεντρωμένα κοινά
σημεία ποιοτικών ερευνών, στο πλαίσιο του ISSPP, διεθνούς ερευνητικού προγράμματος, όπως
εντοπίστηκαν στις διάφορες περιπτώσεις στο διεθνές συγκείμενο. Επιπλέον, επιδιώκεται μια πρώτη
κριτική προσέγγιση του θέματος, με την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.
Το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών για την επιτυχημένη σχολική ηγεσία οδήγησε τους
Leithwood και συνεργάτες (2006a) μέσα από συστηματική και περιεκτική βιβλιογραφική
ανασκόπηση να εμπλουτίσουν συμπερασματικά την προηγούμενη έρευνα των Leithwood και Riehl
(2003) στη βάση της οποίας στηρίχθηκαν. Έτσι, επισήμαναν τα εφτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
της επιτυχημένης σχολικής ηγεσίας, μέσω εφτά ισχυρισμών. Συνοπτικά, αναφέρεται ότι η σχολική
ηγεσία ως προς την επιρροή στα μαθησιακά αποτελέσματα έρχεται δεύτερη, μετά τη διδασκαλία
στην τάξη, και ότι οι περισσότεροι επιτυχημένοι σχολικοί ηγέτες στηρίζονται στις ίδιες βασικές
πρακτικές ηγεσίας. Ακόμη, αναφέρεται ότι ο τρόπος εφαρμογής των πρακτικών αυτών συνδέεται
με την ανταπόκριση των σχολικών ηγετών στο συγκείμενο όπου εργάζονται, παρά τον εγκλωβισμό
τους από αυτό. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι σχολικοί ηγέτες βελτιώνουν έμμεσα τη διδασκαλία
και τη μάθηση, μέσω κυρίως της επιρροής τους στα κίνητρα, την αφοσίωση και τις συνθήκες
εργασίας του προσωπικού και ότι ένα σύνολο προσωπικών χαρακτηριστικών λειτουργεί καίρια στη
διαμόρφωση αποτελεσματικής ηγεσίας. Τέλος, υποστηρίζεται ότι η επίδραση της σχολικής ηγεσίας
στα σχολεία και τους μαθητές είναι μεγαλύτερη, όταν κατανέμεται ευρέως, με μοντέλα κατανομής
ηγεσίας να είναι αποτελεσματικότερα από άλλα (Leithwood et al., 2006a).
Οι δύο πρώτοι ισχυρισμοί, που αναφέρονται στο ότι η σχολική ηγεσία ως προς την επιρροή
στα μαθησιακά αποτελέσματα έρχεται δεύτερη μετά τη διδασκαλία στην τάξη και πως όλοι σχεδόν
οι επιτυχημένοι ηγέτες στηρίζονται σε κοινό σύνολο βασικών πρακτικών, είναι οι πιο ουσιαστικοί
από τους υπόλοιπους πέντε ισχυρισμούς (Leithwood et al., 2006a). Σε μετέπειτα επισκόπησή τους
οι Leitwood και συνεργάτες (2008) για τον πρώτο ισχυρισμό, συμπεραίνουν τελικά ότι η ηγεσία
έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στα μαθησιακά αποτελέσματα. Για το δεύτερο ισχυρισμό οι ίδιοι
ερευνητές, καταλήγουν ότι το κύριο έργο της ηγεσίας είναι να βοηθήσει στη βελτίωση της
απόδοσης των μελών της σχολικής μονάδας, ειδικότερα των εκπαιδευτικών, και ότι μια τέτοια
απόδοση είναι συνάρτηση των πεποιθήσεων, των αξιών, των κινήτρων, των ικανοτήτων και των
γνώσεων των μελών της σχολικής μονάδας, όπως και των συνθηκών εργασίας τους. Έτσι, η
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επιτυχημένη σχολική ηγεσία θα περιλαμβάνει πρακτικές, οι οποίες επηρεάζουν θετικά τους
παραπάνω παράγοντες απόδοσης, κυρίως σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, επειδή η απόδοση των
τελευταίων είναι ουσιώδης στα μαθησιακά αποτελέσματα (Leithwood, Harris, & Hopkins, 2008).
Όσον αφορά το σχολικό συγκείμενο οι παραπάνω θέσεις για το δεύτερο ισχυρισμό, σύμφωνα
με τον Θεοφιλίδη (2012), μεταφράζονται σε τέσσερις κατηγορίες ηγετικής πρακτικής: α)
δημιουργία οράματος και καθορισμός κατεύθυνσης, β) κατανόηση και ανάπτυξη ατόμων, γ)
αναδιοργάνωση του οργανισμού και δ) διαχείριση του προγράμματος διδασκαλίας και μάθησης.
Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2012), οι περισσότερες από τις έρευνες της επιτυχημένης σχολικής
ηγεσίας υποστηρίζουν, ότι οι παραπάνω κατηγορίες αποτελούν τον πυρήνα τεσσάρων βασικών
πρακτικών, που προσδιορίζουν την επιτυχημένη ηγεσία. Στην κάθε κατηγορία περιλαμβάνονται
διαφορετικές ηγετικές πρακτικές, οι οποίες συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω:








Δημιουργία κοινού οράματος και καθορισμός κατεύθυνσης. Στην κατηγορία αυτή
περιλαμβάνονται ηγετικές πρακτικές δημιουργίας-επίτευξης κοινών στόχων, μέσω
αμοιβαίου σκοπού, κοινού οραματισμού και υψηλών προσδοκιών. Παράλληλα,
περιλαμβάνονται και πρακτικές για αποτελεσματική μετάδοση κοινού οραματισμού και
στόχων, από τον ηγέτη, στους εμπλεκόμενους με τη σχολική μονάδα.
Κατανόηση και ανάπτυξη ατόμων. Στην κατηγορία αυτή οι πρακτικές στοχεύουν, κυρίως,
στην ανάπτυξη των μελών της σχολικής μονάδας. Οι πρακτικές της κατηγορίας αυτής
σχετίζονται με προσπάθειες του σχολικού ηγέτη να προσφέρει νοητικά ερεθίσματα,
συλλογική και προσωπική στήριξη στα μέλη της σχολικής μονάδας, ενώ ηγείται με το
παράδειγμά του. Παράλληλα, ο σχολικός ηγέτης επιδιώκει να επενδύει στις γνώσεις και
στις δεξιότητες που χρειάζεται το προσωπικό για επίτευξη των στόχων, να αναπτύσσει, να
καθοδηγεί, να αναγνωρίζει και να αμείβει θετικές συμπεριφορές τους.
Αναδιοργάνωση του οργανισμού. Οι πρακτικές που περιλαμβάνονται στην κατηγορία
αυτή σχετίζονται με τη σωστή διαχείριση όλου του σχολικού περιβάλλοντος και με τη
δημιουργία κλίματος, το οποίο ευνοεί την οικοδόμηση συνεργατικής κουλτούρας, την
αναδόμηση του οργανισμού αλλά και την καλλιέργεια, την υποστήριξη παραγωγικών
σχέσεων με τους γονείς και την τοπική κοινότητα συνδέοντας το σχολείο με το ευρύτερο
περιβάλλον.
Διαχείριση προγράμματος διδασκαλίας και μάθησης. Οι πρακτικές που περιλαμβάνονται
στην κατηγορία αυτή στοχεύουν στη δημιουργία παραγωγικών συνθηκών εργασίας για
εκπαιδευτικούς και μαθητές, μέσω σταθερότητας και ενίσχυσης της αναδόμησης του
σχολείου. Σχετίζονται με τη διασφάλιση του αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας, τη
διδακτική στήριξη, τον έλεγχο και παρακολούθηση της λειτουργίας και απόδοσης του
σχολείου και με τη στήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διεκπεραίωση του
προγράμματος (Leithwood et al., 2008).

Οι πρακτικές αυτές θεωρούνται βασικές για την επιτυχημένη ηγεσία και απαραίτητες για τη
σχολική επιτυχία σε οποιοδήποτε συγκείμενο, ως εννοιολογικό πλαίσιο, καθώς ερευνητές του
διεθνούς προγράμματος ISSPP εντόπισαν τις πρακτικές αυτές σε όλες τις μελέτες των χωρών που
έλαβαν μέρος, όπως και το διαφορετικό τρόπο θέσπισής τους, ανάλογα με τις διαφορές του κάθε
σχολικού συγκείμενου σε εθνικό επίπεδο (Drysdale, 2011· Leithwood & Day, 2007).
Ο ρόλος του διευθυντή ως επιτυχημένου σχολικού ηγέτη σκιαγραφείται, εκτός από τις
παραπάνω πρακτικές και από τα ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες, πεποιθήσεις και
αξίες του, που ευνοούν στην επιτυχία του (Day & Sammons, 2014· Day, Sammons, Hopkins,
Harris, Leithwood, Gu & Brown, 2010). O Gurr (2015), συνοψίζοντας τις περισσότερες διεθνείς
μελέτες, καταλήγει ότι υπάρχουν πολλές προσωπικές ιδιότητες, πεποιθήσεις και αξίες που βοηθούν
τους διευθυντές να γίνουν επιτυχημένοι ηγέτες. Παρόμοια, άλλοι ερευνητές αναφέρονται στη
σημαντικότητα ενός συνόλου βασικών ηθικών και προσωπικών αξιών, καθώς και στην ύπαρξη
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αποδεικτικών στοιχείων για τη συσχέτιση ανάμεσα στις προσωπικές δεξιότητες των ηγετών και την
επιτυχία της ηγεσίας (Leithwood & Day, 2007).
Έτσι, στην αναθεωρημένη μελέτη των Day και συνεργατών (2010) με τους δέκα πλέον
ισχυρισμούς για την επιτυχημένη σχολική ηγεσία αναφέρεται συνοπτικά ότι οι πιο επιτυχημένοι
σχολικοί ηγέτες είναι ανοιχτόμυαλοι, δεκτικοί στη μάθηση από άλλους. Επίσης, αναφέρεται ότι οι
επιτυχημένοι σχολικοί ηγέτες είναι ευέλικτοι, επίμονοι στις υψηλές προσδοκίες των άλλων,
συναισθηματικά ανθεκτικοί σε αγχώδεις συνθήκες και αισιόδοξοι. Επιπλέον, στις βασικές αξίες
των επιτυχημένων σχολικών ηγετών περιλαμβάνονται η ισχυρή αίσθηση ηθικής ευθύνης, η πίστη
σε ίσες ευκαιρίες, η πεποίθηση ότι κάθε μαθητής αξίζει τις ίδιες ευκαιρίες για να πετύχει, ο
σεβασμός και η αξία προς όλους, το πάθος για μάθηση και επιτυχία, η αφοσίωση σε μαθητές και
εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι επιτυχημένοι διευθυντές βλέπουν την επιτυχία των μαθητών μέσα από
πέντε διαστάσεις, την ακαδημαϊκή, συμπεριφοράς, προσωπική, κοινωνική και συναισθηματική. Οι
αξίες τους χαρακτηρίστηκαν ως κοινωνικά δημοκρατικές και ενίσχυαν τη συμμετοχικότητα και
συνεργασία.
Αξίζει να σημειώσουμε, ότι μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναδείχθηκε επιπλέον η
σπουδαιότητα των ισχυρών και ειλικρινών διαπροσωπικών σχέσεων ως δεξιότητα των
επιτυχημένων σχολικών ηγετών καθώς και το ανθρωποκεντρικό προφίλ τους. Πιο συγκεκριμένα, οι
έρευνες συμφωνούν ότι οι επιτυχημένοι σχολικοί ηγέτες είναι ανθρωποκεντρικοί (Gurr, 2015·
Pashiardis, Savvides, Lytra, & Angelidou, 2011), καθώς επιδιώκουν άμεσες και διατηρήσιμες
σχέσεις σχολείου και εμπλεκόμενων, επιδιώκουν τόσο την ανάπτυξη και πρόοδο των μαθητών, όσο
και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων στη σχολική κοινότητα. Ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των
ατομικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, ενθαρρύνοντας την άσκηση ηγετικών ρόλων, να
δέχονται ευθύνη για την προσωπική τους επαγγελματική μάθηση, να ενισχύουν και να
υποστηρίζουν την επαγγελματική ομαδική μάθηση (Gurr, Drysdale & Mulford, 2005). Οι
επιτυχημένοι διευθυντές, ως παράδειγμα χρησιμοποιούν οι ίδιοι τον εαυτό τους για επαγγελματική
μάθηση, υποστηρίζοντας παράλληλα ατομικές δεξιότητες, ταλέντα καθώς και καινοτόμες ιδέες
(Pashiardis et al., 2011). Έχοντας ως βασικό στόχο και σκοπό τη διδασκαλία και τη μάθηση,
επιδιώκουν μαζί με το προσωπικό τους, τη δημιουργία και εξασφάλιση ικανού περιβάλλοντος
μάθησης στο οποίο κάθε μαθητής μπορεί να βιώσει επιτυχία ακαδημαϊκή, προσωπική και
κοινωνική (Dinham, 2005). Έτσι, εμφανίζεται και το μαθητοκεντρικό προφίλ ως ισχυρό
χαρακτηριστικό στοιχείο των επιτυχημένων σχολικών ηγετών (Gurr, Drysdale & Mulford, 2005).
Αδιαμφισβήτητα, η βιβλιογραφία παρουσιάζει πλούσιες πηγές ως προς την περιγραφή
παρόμοιων αξιών και διαρκώς προστίθενται νέες. Στη βιβλιογραφία παράλληλα, υπάρχουν αρκετές
ενδείξεις για συμπεριφορές, στρατηγικές και πρακτικές σχολικών ηγετών, που είναι χρήσιμες στη
βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Πασιαρδής, 2012) και οι οποίες περιγράφονται
συνοπτικά στην επόμενη ενότητα.
3. Επιτυχημένη σχολική ηγεσία και μαθησιακά αποτελέσματα
Σε συστηματική επισκόπηση σαράντα μελετών για την επίδραση της σχολικής ηγεσίας στα
μαθησιακά αποτελέσματα, αποδείχθηκε ότι η επίδραση αυτή είναι σημαντικά έμμεση. Πιο
συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι σχολικοί ηγέτες και οι πρακτικές που χρησιμοποιούν συμβάλουν
στα μαθησιακά αποτελέσματα με έμμεσες μεθόδους, όπως μέσω στόχων, σκοπών, δομών και
κοινωνικών δικτύων του σχολικού οργανισμού, μέσω της κουλτούρας του και κυρίως μέσω άλλων
ανθρώπων (Hallinger & Heck, 1998). Σύμφωνα με τους Day και συνεργάτες (2016), μέσω διεθνών
ερευνών παρέχονται συνεχή στοιχεία, που αποδεικνύουν την έμμεση θετική και αρνητική επιρροή
της σχολικής ηγεσίας στην ποιότητα διδασκαλίας, μάθησης και στην πρόοδο των μαθητών. Η
επιρροή στα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνεται έμμεσα, από τις επιδράσεις στη συμπεριφορά
του εκπαιδευτικού και στις διδακτικές πρακτικές στην τάξη (Day, Gu & Sammons, 2016), καθώς ο
εκπαιδευτικός επιδρά με τη σειρά του άμεσα στους μαθητές (Leithwood et al., 2006b).
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Η έμμεση βελτίωση διδασκαλίας και μάθησης από τους σχολικούς ηγέτες γίνεται μέσω
επιρροής στα κίνητρα, την αφοσίωση και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού (Leithwood et al.,
2006a). Έτσι, οι ερευνητές εστιάζουν στην επίδραση της βελτίωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού
στα μαθησιακά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον Θεοφιλίδη (2012), οι πεποιθήσεις των
εκπαιδευτικών για την ικανότητα να εφαρμόσουν πρακτικές ηγεσίας έχουν ισχυρότερη και
αμεσότερη επίδραση, όταν μεταφέρονται στην αίθουσα που διδάσκουν. Αυτό επιβεβαιώνει την
ανάγκη για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού μέσω ενθάρρυνσης του
σχολικού ηγέτη, που ως οραματιστής και εμπνευστής έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει την
αναζήτηση της αλλαγής και εξέλιξης στους εκπαιδευτικούς μέσω εξατομικευμένης στήριξης σε
κάθε έναν προσωπικά και μέσω βοήθειας για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.
Σύγχρονοι μελετητές συμφωνούν και καταλήγουν πως οι επιτυχημένοι διευθυντές
πραγματοποιούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση διδασκαλίας και μάθησης και
ενδιαφέρονται για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της σχολικής μονάδας ως
σύνολο (Gurr, Drysdale,&Mulford, 2006). Είναι οι σχολικοί ηγέτες, οι οποίοι παρέχουν πόρους,
επιδιώκουν τη βελτίωση ποιότητας της διδασκαλίας λειτουργώντας εμψυχωτικά στη διάχυση νέων
ιδεών, τάσεων, καινοτόμων δράσεων και ενθαρρυντικά σε κάθε προσπάθεια αλλαγής παλαιών
προτύπων και αντιλήψεων (Καπράνας & Διερωνίτου, 2014).
Παράλληλα, μέσω ενός συνόλου αξιών, πεποιθήσεων και προσωπικών χαρακτηριστικών,
όπως συμπάθεια προς τους άλλους, καλοσύνη, ενσυναίσθηση, ισότητα, ετεροκεντρικότητα, υψηλές
προσδοκίες, αποτελεσματική επικοινωνία, που περικλείουν τον διευθυντή, υπάρχει η δυνατότητα
θετικής επίδρασης, έμμεσα, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της μονάδας (Gurr, Drysdale & Mulford,
2006), κατανοώντας, παράλληλα, το συγκείμενο στο οποίο λειτουργούν και σχεδιάζοντας τρόπους
αξιοποίησής του.
Στις μελέτες χωρών που συμμετείχαν στο διεθνές πρόγραμμα επιτυχημένης ηγεσίας ISSPP,
έχουν εντοπιστεί εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που αυξάνουν την επιτυχημένη σχολική
ηγεσία και περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη μάθηση στη διάρκεια της δουλειάς, εμπειρίες για
επαγγελματική ανάπτυξη, διαδικασίες κοινωνικοποίησης και επιπλέον ατομικά χαρακτηριστικά
όπως ικανότητες επικοινωνίας, πάθος και ενθουσιασμό για την εκπαίδευση των μαθητών
(Leithwood, 2005), επιδρώντας στα μαθησιακά αποτελέσματα.
Καταληκτικά συμπεράσματα μελετών για την επιτυχημένη ηγεσία υποστηρίζουν ότι σε όλες
τις περιπτώσεις σχολικών μονάδων, που παρουσίασαν βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων,
υπήρξε επιτυχημένη σχολική ηγεσία, ερμηνεύοντας ως καταλυτική τη λειτουργία της ηγεσίας στην
απελευθέρωση των ικανοτήτων, οι οποίες ήδη υπάρχουν στη σχολική μονάδα, και με πολύ
σημαντικές ευθύνες από όσους ασκούν ηγετικούς ρόλους (Leithwood et al., 2006a, 2006b ∙
Leithwood et al., 2008).
Επιπλέον σε μελέτες σύνοψης ευρημάτων, χωρών που συμμετείχαν στο διεθνές πρόγραμμα
ISSPP, αναφέρεται ότι οι ερευνητές συγκλίνουν στην άποψη της θετικής έμμεσης επίδρασης της
επιτυχημένης σχολικής ηγεσίας στα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω, κυρίως, των εκπαιδευτικών
επηρεάζοντας τις συνθήκες του σχολείου και των τάξεων (Drysdale, 2011). Ακόμη, υποστηρίζεται
ότι έχουν προκύψει σημαντικά εμπειρικά στοιχεία, που καταλήγουν στο ότι η ποιότητα της
σχολικής ηγεσίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποσαφήνισης των διακυμάνσεων των
μαθησιακών αποτελεσμάτων ανάμεσα στα σχολεία (Day & Sammons, 2014).
Στη μελέτη των Day και συνεργατών (2010) με τους δέκα ισχυρισμούς για την επιτυχημένη
σχολική ηγεσία, ο έκτος ισχυρισμός τους επισημαίνει πως οι διευθυντές συμβάλουν στη μάθηση
των μαθητών, μέσα από ένα συνδυασμό στρατηγικών και δράσεων, δίνοντας έτσι έμφαση στις
βασικές ηγετικές πρακτικές επιτυχημένης ηγεσίας, αλλά και στις προσωπικές δεξιότητες και αξίες
τους. Όπως επισημαίνεται, συνδυασμοί ηγετικών πρακτικών από τον πυρήνα των βασικών
πρακτικών που προαναφέρθηκε, αποδείχθηκαν ουσιαστικοί στη βελτίωση των σχολικών συνθηκών
για διδασκαλία και μάθηση και για καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των
μαθητών, τη συμμετοχή τους, τα κίνητρα για μάθηση και την κουλτούρα μάθησης στη σχολική
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μονάδα (Day et al., 2010). Παρόμοια, υποστηρίζεται ότι παρουσιάζονται πολλές όμοιες πρακτικές
αλλά και αξίες επιτυχημένων διευθυντών, οι οποίες επιδρούν θετικά στη βελτίωση της σχολικής
μονάδας (Πασιαρδής, 2012).
Τέλος, όπως επισημαίνεται, πληρέστερη εικόνα για τους επιτυχημένους σχολικούς ηγέτες
υπάρχει, όταν μαζί με τις πρακτικές εξετάζονται οι πεποιθήσεις, οι προσωπικές τους αξίες, οι
δεξιότητες και οι ιδιότητές τους (Leithwood & Day, 2007), ενώ ο συνδυασμός αυτός κάνει τους
διευθυντές να διαφέρουν και οδηγούνται στην επιτυχημένη ηγεσία (Drysdale & Gurr, 2017).
4. Συμπεράσματα
Η βαρύτητα της σημασίας των βασικών πρακτικών επιτυχημένης σχολικής ηγεσίας
αποκαλύπτεται σε όλες τις σχετικές μελέτες, όπως και η σύνδεσή τους με τα μαθησιακά
αποτελέσματα. Όμως αυτό που είναι εξαρτώμενο για την ηγεσία είναι ο τρόπος που θεσπίζονται. Η
θέσπιση αυτή χρειάζεται να είναι ευαίσθητη στις αξίες και στο συγκείμενο, με τις βασικές
πρακτικές να παρέχουν μια ισχυρότατη καθοδηγητική πηγή για την εξάσκηση των ηγετών και ένα
πλαίσιο για την αρχική και διαρκή ανάπτυξή τους (Leithwood et al., 2006b).
Συνοψίζοντας, αποτελεί κοινό συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε επίδραση του σχολικού ηγέτη
στα μαθησιακά αποτελέσματα είναι έμμεση και κυρίως μέσω των εκπαιδευτικών. Οι επιτυχημένοι
διευθυντές οδηγούν στην επιτυχία τους μαθητές, όταν συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς και
τους εμπλέκουν στον καθορισμό κατεύθυνσης του σχολείου μέσω συμμετοχής στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων, στο σχεδιασμό στρατηγικών, στην ανάπτυξη μεθόδων, οι οποίες προάγουν τη
διδασκαλία, τη μάθηση και την πρόοδο των μαθητών (Mulford & Silins, 2011).
Οι επιτυχημένοι διευθυντές εμπλέκουν τους εκπαιδευτικούς στις διαδικασίες ηγεσίας του
σχολείου με σκοπό να προάγουν ικανότητες για ηγεσία και μάθηση. Oι διευθυντές οι οποίοι
επιτυγχάνουν αρμονία στις αξίες και πεποιθήσεις, που σκιαγραφούν τους στόχους και σκοπούς του
σχολείου, επιδρούν στον τρόπο που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί και στην πρόοδο των μαθητών.
Αυτή η επίδραση διευκολύνεται από τις σχολικές μεθόδους, τις οποίες προάγουν οι διευθυντές και
αντανακλούν τις αξίες και πεποιθήσεις της σχολικής μονάδας (Mulford & Silins, 2011). Όπως
άλλωστε έχει αποδειχθεί, οι διευθυντές είναι ηγέτες αξιών, είναι σημαντικοί για τη μάθηση,
κατορθώνοντας να φτάσουν στην επιτυχία μέσω της συνεργασίας με άλλους, λαμβάνοντας υπόψη
το ιδιαίτερο σχολικό συγκείμενο και μετασχηματίζοντας την ηγεσία στις ιδιαίτερες ανάγκες
(Hallinger, 2011).
Μέσω της μετασχηματιστικής ηγεσίας, που στηρίζεται στην ηγεσία των περισσότερων
εμπλεκόμενων, τα ηγετικά καθήκοντα είναι αποτέλεσμα συνεργατικών ιδιοτήτων του συνόλου
ηγετών και των συνεργατικών πρακτικών τους (Βασιλειάδου & Διερωνίτου, 2014). Σε έρευνα για
την επίδραση του επιτυχημένου σχολικού ηγέτη στα μαθησιακά αποτελέσματα υποστηρίζεται ο
συνδυασμός πρακτικών μετασχηματιστικής και διδακτικής ηγεσίας (Day at al., 2016),
συμφωνώντας με προηγούμενη μετα-ανάλυση των Sun και Leithwood (2015), οι οποίοι
υποστηρίζουν ότι όλες οι βασικές κατηγορίες πρακτικών επιτυχημένης ηγεσίας αντανακλούν
πρακτικές διδακτικής και μετασχηματιστικής ηγεσίας.
Παρόλα αυτά, κανένα ξεχωριστό μοντέλο ηγεσίας προώθησης μάθησης και επίτευξης
θετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων δεν έχει εντοπιστεί. Καταληκτικά αναφέρεται ότι οι
επιτυχημένοι ηγέτες συνδυάζουν στοιχεία τόσο της διδακτικής, όσο και της μετασχηματιστικής
ηγεσίας και ταιριάζουν τις ηγετικές τους στρατηγικές με το ιδιαίτερο πλαίσιο των σχολείων τους
(Day et al., 2010). Οι επιτυχημένοι σχολικοί ηγέτες αναπτύσσουν ένα ιδανικό προφίλ ηγεσίας,
ευνοϊκό για επιτυχία της σχολικής κοινότητας (Gurr, 2015).
Επιπλέον, υποστηρίζεται, ευρέως, ότι οι επιτυχημένοι σχολικοί ηγέτες χρησιμοποιούν τις
ίδιες βασικές πρακτικές ηγεσίας, ωστόσο δεν υπάρχει μόνο ένα ηγετικό μοντέλο που να τους οδηγεί
στην επιτυχία (Day & Sammons, 2014∙ Day et al., 2010∙ Πασιαρδής, 2012, 2014). Αυτό που έχει
βρεθεί είναι ότι μπορούν να υιοθετήσουν περισσότερα στυλ ηγεσίας, τα οποία μπορούν να
αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από άλλα (Brauckmann & Pashiardis, 2011), όμως
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o συνδυασμός και η δοσολογία είναι ουσιαστικό έργο του κάθε διευθυντή (Πασιαρδής, 2012), που
στοχεύει στην επιτυχία της σχολικής μονάδας.
Καταληκτικά, προτείνεται να υλοποιηθούν ποιοτικές έρευνες για να διερευνηθούν μελέτες
περιπτώσεων επιτυχημένων διευθυντών και στην Ελλάδα. Είναι χρήσιμο να αναδειχθούν οι
πρακτικές ηγεσίας που οι ίδιοι υιοθετούν και εφαρμόζουν, οι αξίες, οι δεξιότητες και οι ικανότητές
τους και να μελετηθεί η επίδραση όλων αυτών στα μαθησιακά αποτελέσματα. Μέσα από μελέτες
περιπτώσεων είναι σημαντικό να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους οι επιτυχημένοι
διευθυντές στην Ελλάδα, επιδιώκουν τη διαρκή βελτίωση των σχολικών τους μονάδων και
οδηγούνται στην επιτυχία.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σταυρούλη Μαρίλη
resnais@otenet.gr
Υποψήφια διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου/Υπότροφος ΙΚΥ
Περίληψη
To παρόν άρθρο εξετάζει τη δημόσια συμμετοχική δράση Shamiyaana: Food for Thought:
Thought for Change που παρουσίασε ο Πακιστανός εννοιολογικός καλλιτέχνης Rasheed Araeen
στην Αθήνα στο πλαίσιο της Documenta 14 (2017). Το δρώμενο βασίστηκε στην προσφορά
μεσογειακού γεύματος από βιολογικά προϊόντα και στη συζήτηση για την πιθανότητα κοινωνικής
αλλαγής. Τα γεύματα πραγματοποιήθηκαν σε παραδοσιακά πακιστανικά αντίσκηνα. Η μελέτη της
δράσης κατέδειξε διαπολιτισμικές, παιδαγωγικές, τεχνοϊστορικές και οικολογικές συνδηλώσεις.
Στόχος, η ανάδειξη της διοργάνωσης ως πρότασης συμφιλίωσης και διάδρασης των πολιτισμών. Η
εργασία επομένως θα αναλύσει: α) τη δημοκρατική εξέλιξη του δήμου Aθηναίων, αναφορικά με τη
διακίνηση ιδεών μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων και την εξοικείωση του κοινού με τη
σύγχρονη τέχνη˙ β) το μοντέλο βιωματικής εκπαίδευσης που προκύπτει, αφού η συμμετοχή
παιδιών στην εκτύλιξη της δράσης επέτρεψε τη μύηση σε έννοιες όπως η οικολογία και
αλληλεγγύη. Η μεθοδολογία βασίστηκε στην ερμηνεία οπτικοακουστικού υλικού από το δρώμενο
και σε σχετική βιβλιογραφική μελέτη.
Λέξεις κλειδιά: συμμετοχική τέχνη, διαπολιτισμικότητα, βιωματική εκπαίδευση
1. Εισαγωγή
Η ερμηνευτική προσέγγιση στο δρώμενο Shamiyaana: Food for Thought:Thought for
Change, μέσα από την έρευνα στην ιστοσελίδα της Documenta 14(www.documenta14.de/gr/) και
το προσωπικό αρχείο της γράφουσας και τη μελέτη του σχετικού καταλόγου, The Documenta
Reader, 2017, κατέδειξε μια διπλή θεωρητική κατεύθυνση. Από τη μια πλευρά, διαπιστώθηκε η
προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης να προστατεύσει την αξία της ελευθερίας του λόγου και να
αναδείξει τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες εντός της. Από την άλλη, με δεδομένη την παρουσία
παιδιών στη δράση, προέκυψε η πρόταση για ένα βιωματικό μοντέλο εκπαίδευσης που ενισχύει τη
διαπροσωπική ευφυΐα και τη γνωριμία με έννοιες όπως ο σεβασμός στην ετερότητα και η
οικολογία, μέσω της δοκιμής γεύματος από προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας.
Η θεωρητική πλαισίωση των παραπάνω συμπερασμάτων στο πρώτο κεφάλαιο του άρθρου
στηρίχθηκε αρχικά σε βιβλιογραφία σχετική με την κουλτούρα και τα έθιμα του Πακιστάν, όπως τα
Understanding Pakistani Culture, 2012 του Naeem Harry και Culture and Customs of Pakistan,
2006 του Ιftikhar Ηaider Μalik. Οι ιδέες του νομικού Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου στο άρθρο του
«Περί πολυπολιτισμικότητας ή πώς ο βάτραχος θα μπορούσε να ξαναγίνει πρίγκιπας», 1997, των
παιδαγωγών Νεκταρίας Παλαιολόγου και Οδυσσέα Ευαγγέλου στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική.
Εκπαιδευτική πολιτική για τα παιδιά μεταναστών, 2011, Γιώργου Σακελλαρίδη στον Οδηγό
Διαπολιτισμικής Μουσικής Εκπαίδευσης. Συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη, 2010, αλλά και της
κοινωνικής ψυχολόγου Margarita Sanchez – Mazas στο Racisme et xénophobie, 2004 συνέβαλαν
στην κατανόηση της έννοιας της διαπολιτισμικότητας και του καθεστώτος του ξένου στις
σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα ύπαρξης κοινωνικοπολιτικών
προταγμάτων στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σημαντικές οι θέσεις της ιστορικού και
κοινωνιολόγου Ματούλας Τομαρά- Σιδέρη στο άρθρο «Δήμος και Χρόνος» για τον πρόλογο του
βιβλίου του Δημητρίου Λαμπίκη, Τα Εκατό Χρόνια του Δήμου Αθηναίων, 2000 και της πολιτικoύ
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επιστήμονα Amy Gutman στον πρόλογο της Πολυπολιτισμικότητας 1997 του C. Taylor. Η μελέτη
της δημόσιας και συμμετοχικής τέχνης βασίστηκε στα Στίγματα Πορείας – Ίχνη στην Άμμο των
Λέξεων, 1984 του γλύπτη Θόδωρου και στο Αrtificial Hells: Participatory Art and the Politics of
Spectatorship, 2012 της ιστορικού τέχνης Claire Bishop.
Στο δεύτερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη των παιδαγωγικών, πολυαισθητηριακών και
οικολογικών προεκτάσεων του δρώμενου αξιοποιήθηκαν υποθέσεις εργασίας από τη θεωρία της
πολλαπλής νοημοσύνης στο βιβλίο Frames of Mind. Theory of Multiple Intelligence, 1993 του
ψυχολόγου Howard Gardner, το κείμενο Happenings: An Introduction, 2005 του θεωρητικού
Μichael Kirby για την πολυαισθητηριακότητα της συμμετοχικής τέχνης και τις αρχές της
οικολογίας και της περιβαλλοντικής προστασίας όπως διατυπώθηκαν στα βιβλία Περιβάλλον και
Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής. Οι Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Περιβάλλοντος, 2000 σε
επιμέλεια Κωνσταντίνου Κοσκινά και Περιβάλλον και κοινωνία. Μύθοι και πραγματικότητα, 2005
των Θεοδοσία Ανθοπούλου και Δέσποινα Παπαδοπούλου. Μέσα από τη θεωρητική τεκμηρίωση,
λοιπόν, της δράσης Shamiyaana, η εργασία θα επιχειρήσει να φωτίσει τη διοργάνωση της
Documenta 14 από τη σκοπιά ενός διαπολιτισμικού μοντέλου κοινωνικής συνοχής και
εκπαίδευσης.
Η Documenta 14 είναι η δέκατη τέταρτη έκδοση της ομώνυμης διεθνούς έκθεσης σύγχρονης
τέχνης, που από το 1955 διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Κάσελ της Γερμανίας. Για το 2017 οι
διοργανωτές της Documenta αποφάσισαν η έκθεση να φιλοξενηθεί από κοινού και επί ίσοις όροις,
για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, στην Αθήνα και το Κάσελ ( 8 Απριλίου - 17
Σεπτεμβρίου 2017). Σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Documenta 14, Adam Szymczyk,
η Αθήνα επιλέχθηκε ως «η εμβληματική πόλη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης» (Szymczyk,
2017). Η ανατροπή των κεκτημένων στην καθημερινότητα μεγάλου μέρους του ελληνικού
πληθυσμού, την τελευταία δεκαετία, δημιούργησε στη γερμανική κοινή γνώμη αντιφατικά
συναισθήματα για τον ελληνικό λαό, ενώ σε ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινής γνώμης
δημιουργήθηκε βαθειά αντιπάθεια ή τάση απόδοσης ευθυνών στη γερμανική ηγεσία για τα μέτρα
λιτότητας που εφαρμόσθηκαν. Επομένως, τα αποκλίνοντα βιοτικά επίπεδα στις δύο πόλεις και το
διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο αποτέλεσαν το κίνητρο για τον επαναπροσδιορισμό της
επικοινωνιακής σχέσης Ελλάδας και Γερμανίας.
Το πρόγραμμα της Documenta 14 είχε κοινωνικοπολιτικό πρόσημο, με αναφορές στην
προσφυγική κρίση, την κατάχρηση εξουσίας, τη βία, την έμφυλη ταυτότητα και τον ρατσισμό. Το
σύνολο των δράσεων πραγματοποιήθηκε σε πολυάριθμους δημόσιους χώρους και Ιδρύματα στην
Αθήνα και το Κάσελ. Περιελάμβανε μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων από εικαστικές
εκθέσεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές μέχρι
δημόσια projects και εκδόσεις. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δημόσιες συζητήσεις με
καλλιτέχνες, θεωρητικούς, συγγραφείς και ακτιβιστές. Είναι προφανές ότι ένας από τους στόχους
της διοργάνωσης ήταν η ενθάρρυνση της διεπιστημονικότητας στην πρόσληψη της τέχνης και η
δυνατότητα απεύθυνσης σε ένα μεγάλο εύρος κοινού.
Mια από τις δράσεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της Documenta 14 ήταν το δρώμενο
Shamiyaana: Food for Thought: Thought for Change, του Πακιστανού εννοιολογικού καλλιτέχνη
Rasheed Araeen, στην πλατεία Κοτζιά της Αθήνας (Απρίλιος – Ιούλιος 2017). Το δρώμενο
βασίστηκε στην προετοιμασία και δωρεάν προσφορά γευμάτων από τη μεσογειακή κουζίνα και
απευθυνόταν σε κάθε κατηγορία πολίτη. Τα γεύματα λάμβαναν χώρα σε χρωματιστά αντίσκηνα,
παρόμοια με εκείνα στα οποία πραγματοποιούνται θρησκευτικά τελετουργικά και γιορτές των
Πακιστανών, όπως ο παραδοσιακός γάμος – shamiana. Η προετοιμασία των φαγητών έγινε σε
συνεργασία με την «Οργάνωση Γη», έναν οικολογικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με στόχο τη
χρήση περιβαλλοντικών πρακτικών στην καλλιέργεια και παραγωγή προϊόντων. Το συγκεκριμένο
δρώμενο είναι happening, ένα είδος θεάτρου ή ζωντανού θεάματος, χωρίς πλοκή ή διάλογο, που
βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό, τη διάδραση με την πραγματικότητα και, ενίοτε, στη συμμετοχή
των θεατών. Tα happenings επιχειρούν να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στην τέχνη και την
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καθημερινή ζωή και ανήκουν σε ένα ευρύτερο ρεύμα της σύγχρονης τέχνης, γνωστό ως
εννοιολογική τέχνη. Στο κείμενο θα γίνεται αναφορά στο happening με τους όρους επιτελεστική
δράση, δρώμενο ή συμμετοχική τέχνη, αφού αυτοί οι όροι έχουν επικρατήσει στην ελληνική
βιβλιογραφία για την περιγραφή της συγκεκριμένης μορφής τέχνης.
H πληθώρα επιχειρημάτων υπέρ ή κατά της διοργάνωσης της Documenta 14 στην Ελλάδα
έδωσε τη σκυτάλη στην ιστορικοποίησή της που μόλις ξεκίνησε (Giannakopoulos, 2017). Το
γεγονός αυτό αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για την εξέταση στα επόμενα δύο κεφάλαια των
διαπολιτισμικών και εκπαιδευτικών συνδηλώσεων του δρώμενου Shamiyaana. Σε μια εποχή
οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, οι συνεχείς προσφυγικές ροές σε Ελλάδα και Ευρώπη,
εξαιτίας και του πολέμου στη Συρία, έχουν ως επακόλουθο την όξυνση ρατσιστικών και
εθνικιστικών συμπεριφορών στον δημόσιο χώρο. Η αναφορά, μέσα από την προαναφερόμενη
δράση, σε ένα παραδοσιακό στοιχείο της πακιστανικής κουλτούρας, όπως το αντίσκηνο και η
δωρεάν προσφορά γεύματος που επιτελέστηκε μέσα σε αυτό, κάλεσε τους πολίτες να
αναστοχαστούν πάνω στην ιδέα της διαπολιτισμικότητας και της ανοχής στο διαφορετικό. Η
συμβολική εκτύλιξη της δράσης στην πλατεία Κοτζιά της Αθήνας, λίγα μέτρα από το Δημαρχείο
της πόλης, κατέδειξε τα δημοκρατικά αντανακλαστικά του δήμου της Αθήνας σε ό,τι αφορά τις
ελεύθερες δημόσιες συναθροίσεις, τη διάδραση των ιδεών και την επικοινωνιακή κωδικογραφία
της σύγχρονης τέχνης. Τέλος, η συμμετοχή παιδιών στη δράση ως θεατών ευνόησε, πιθανόν, τη
μύησή τους σε νέες αξιακές και ηθικές αρχές, ενώ πρότεινε ένα βιωματικό μοντέλο εκπαίδευσης,
που ενθάρρυνε την υπέρβαση των στερεοτύπων και την οικολογική συνειδητοποίηση.
2. Κυρίως Μέρος
2.1. Ανασημασιοδοτώντας την έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη μελέτη του δρώμενου Shamiyaana βασίστηκε
αρχικά στην έρευνα πάνω στο οπτικοακουστικό υλικό από την ιστοσελίδα της Documenta 14 και
το προσωπικό αρχείο της γράφουσας. Για τη θεωρητική θεμελίωση των επιχειρημάτων που θα
αναπτυχθούν παρακάτω μελετήθηκε βιβλιογραφία σχετική με τη θεωρία της διαπολιτισμικότητας,
τη δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη φύση της συμμετοχικής τέχνης. Τα ευρήματα της
έρευνας έδειξαν ότι η επιτελεστική δράση πρότεινε τον επαναπροσδιορισμό του δήμου Αθηναίων
μέσω της διάδρασης των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων στον δημόσιο χώρο και την
παρουσίαση της εκφραστικής γλώσσας της πρωτοποριακής τέχνης. Η συμμετοχή των θεατών και η
συζήτηση που ακολούθησε βοήθησε στη γνωριμία με τη διαφορετικότητα μιας κουλτούρας, ενός
τρόπου σκέψης, ενός αξιακού και ηθικού συστήματος. Η δράση του Araeen, με την προσφορά
γεύματος σε κάθε κατηγορία πολίτη, λειτούργησε ως μια πράξη φιλίας και ανοίγματος στον άλλο,
ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Χαρακτηριστικό της πακιστανικής
κουλτούρας είναι, άλλωστε, η θρησκευτική ποικιλομορφία και η συνύπαρξη διαφορετικών
εθνοτήτων στην ίδια κοινωνία, οι οποίες υπογραμμίζουν τη νοοτροπία, τους πολιτιστικούς κανόνες
και την αντίληψη για την πραγματικότητα των Πακιστανών (Malik, 2005). Το αίσθημα φιλοξενίας
είναι ένα ακόμη στοιχείο που χαρακτηρίζει την πακιστανική καθημερινότητα. Οι μη
προγραμματισμένες επισκέψεις σε φιλικά σπίτια και η προσφορά φαγητού είναι δείγμα του τρόπου
με τον οποίο νοούν την αγάπη και τη φιλία μεταξύ των ανθρώπων οι Πακιστανοί (Harry,2012).
Μπορούμε, λοιπόν, να καταλάβουμε ότι η παραπάνω δράση ενίσχυσε στην πράξη την
ιδέα της διαπολιτισμικότητας. Η Unesco, το 2005, όρισε τη διαπολιτισμικότητα ως «την ύπαρξη
και δίκαιη αλληλεπίδραση των διαφόρων πολιτισμών και την πιθανότητα γενίκευσης των διαφόρων
πολιτισμικών εκφράσεων διαμέσου του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού» (Παλαιολόγου,
Ευαγγέλου, 2011). Στη σημερινή πραγματικότητα η διαπολιτισμικότητα με την παραπάνω έννοια
αποκτάει πολιτική χροιά γιατί γίνεται το ζητούμενο για την εξέλιξη μιας πολυπολιτισμικής
κοινωνίας. Την τελευταία δεκαετία, μετά την είσοδο μεγάλων προσφυγικών κυμάτων στην Ελλάδα
και έπειτα από την εκλογική άνοδο της Χρυσής Αυγής, είναι πολύ συχνές οι ρατσιστικές επιθέσεις
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σε πρόσφυγες ή μετανάστες που αναζητούν στη χώρα ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Οι μετανάστες,
οι ξένοι δαιμονοποιούνται, συχνά, σε δύσκολους καιρούς για τα δεινά που αντιμετωπίζει μια
κοινωνία. Πρόκειται για ένα φοβικό σύνδρομο που εντείνεται όταν διαιωνίζονται οι περίοδοι
ανεργίας, οι κοινωνικές και πολιτισμικές αντιθέσεις και το οποίο αποτελεί τη βασική αιτία
απόρριψης του ξένου από τα μέλη της χώρας υποδοχής (Σακελλαρίδης, 2010). Σύμφωνα με τον
Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου: «ο φόβος για τον ξένο σχετίζεται με την απειλητική υποτίμηση του
εαυτού στην αναγνώριση του άλλου (…) Το γεγονός ότι πολλές φορές οι άνθρωποι δεν μπορούν να
δεχθούν τους εθνοπολιτισμικά “άλλους” συνδέεται με το ότι δεν μας επιτρέπεται να δούμε τους
εαυτούς μας ως άλλους» ( Παπαγεωργίου, 1997).
Το δρώμενο του Αraeen παρουσιάστηκε σε μια χρονική στιγμή που η χώρα έχει βιώσει
τη δραματικότητα ακραίων εθνικιστικών συμπεριφορών και σε μια περιοχή, την πλατεία Κοτζιά,
τόπο επαγγελματικής δραστηριότητας των μεταναστών τα τελευταία χρόνια. Τα κρούσματα
εγκληματικότητας που έχουν παρατηρηθεί στο κέντρο της Αθήνας την τελευταία δεκαετία κάνουν
τη συγκεκριμένη περιοχή δυσπρόσιτη για πολλούς Αθηναίους, ιδίως τα βράδια. Η επιλογή, λοιπόν,
να εκτυλιχθεί η δράση εκεί δεν είναι τυχαία ούτε από πλευράς του καλλιτέχνη ούτε της
διοργάνωσης. Λειτουργεί ως πρόταση υπέρβασης του στερεοτύπου που επικρατεί για τους
ανατολίτες ξένους και τους τοποθετεί σε ένα μειονεκτικό καθεστώς κουλτούρας και οικονομικής
ευημερίας σε σχέση με το δυτικό πρότυπο. Όπως αναφέρει και η Margarita Sanchez – Mazas :
«στην κοινωνία της μετανάστευσης ο “ανατολίτης” ξένος θα επενδυθεί από μια αντιπροσώπευση
που συνδέεται με την κουλτούρα, το πολιτικό καθεστώς, το status εξουσίας και την οικονομική
ανάπτυξη» ( Sanchez – Mazas, 2004). Με το Shamiyaana οι ανατολίτες ξένοι, στην προκειμένη
περίπτωση οι Πακιστανοί, σύστησαν την κουλτούρα τους στους Αθηναίους, προσφέροντας ένα
γεύμα εμπνευσμένο από συνταγές της Μεσογείου, ώστε να τονιστούν τα κοινά γνωρίσματα και οι
επιρροές ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς. Την ίδια στιγμή, οι διοργανωτές καλούσαν τους
συμμετέχοντες να συζητήσουν την πιθανότητα κοινωνικής αλλαγής. Πρόκειται για μια ελεύθερη
ανταλλαγή ιδεών γύρω από τη λειτουργία της σημερινής κοινωνίας και την κοινωνική δομή. Η
συζήτηση μπορούσε να περιλαμβάνει ένα εύρος ιδεών από επαναστατικές έως συντηρητικές.
Επομένως, ένα happening επιχείρησε να επανασυστήσει τον δήμο στην πραγματική του διάσταση,
αυτή της ανάδειξης της πολυφωνίας.
Σε ό,τι αφορά τη θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο θέμα διαφύλαξης της
κοινωνικής συνοχής, μια τάση του σύγχρονου φιλελευθερισμού τονίζει την α-πολιτική διάσταση
της, αφού αντιπροσωπεύει μόνο έναν μηχανισμό διαχείρισης και διεκπεραίωσης επιλογών, οι
οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε κεντρικό-κρατικό επίπεδο και συνδέονται με μια ουδέτερη
πολιτικά στάση (Toμαρά – Σιδέρη, 2000). Η ουδετερότητα της δημόσιας σφαίρας μπορεί να
αναγνωρίζει την ελευθερία και την ισότητα μεταξύ των πολιτών, επειδή και οι δυο αξίες
αναφέρονται μόνο στα κοινά τους γνωρίσματα, δηλαδή στα καθολικά και μη επηρεαζόμενα από
πολιτισμικές ταυτότητες, «πρωταρχικά αγαθά», όπως το εισόδημα, η ιατρική περίθαλψη, η
θρησκευτική ελευθερία, οι ελευθερίες της συνάθροισης, του λόγου κ.ά. Συμφέροντα, δηλαδή, που
αφορούν τον καθένα, όποια κι αν είναι η φυλή του, η θρησκεία του, η εθνοτική του καταγωγή ή το
φύλο του (Gutman, 1997).Η παρουσίαση, όμως, ενός δρώμενου σαν το Shamiyaana απέδειξε ότι η
τοπική αυτοδιοίκηση συνδέεται και με πολιτικές διακυβεύσεις. Η τοπική κοινωνία αποτελεί
πρωταρχικά κοινότητα και όχι απλά οργανωτική μονάδα. Άρα, η δράση επιβεβαίωσε την αρχή της
κοινότητας μέσα από την προσφορά του γεύματος και τον ελεύθερο διάλογο για την κοινωνική
αλλαγή. Η αξιοποίηση θεσμών δημοκρατικής και συλλογικής οργάνωσης, όπως ο δήμος, που
συνίστανται στη σχέση ισότητας και συνεργασίας μεταξύ των μελών είναι κεφαλαιώδους
σημασίας για τη σύσφιξη του κοινωνικού ιστού και την υπέρβαση φοβικών και ρατσιστικών
συνδρόμων για τον ξένο, με σκοπό τη δημοκρατική πληρότητα της κοινωνίας (Τομαρά – Σιδέρη,
2000).
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο σχετικά με το παραπάνω δρώμενο είναι ότι συνέβαλε στη
γνωριμία του κοινού με την εικονογραφία της σύγχρονης τέχνης στον δημόσιο χώρο. Τα
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happenings, αν και έχουν ενταχθεί εδώ και χρόνια στους θεσμούς τέχνης, μουσεία και γκαλερί,
εξακολουθούν να είναι μια μορφή τέχνης που απευθύνεται σε μια μειοψηφία του κοινού,
θεωρητικούς τέχνης ή καλλιτέχνες. Κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα η δημόσια τέχνη έχει ταυτιστεί
με τον στατικό χαρακτήρα της μνημειακής γλυπτικής, αφιερωμένης, συνήθως, στη μνήμη
εξεχουσών φυσιογνωμιών και η οποία εξελισσόταν πάντα ως προς τους μηχανισμούς που
εκφράζουν τις δυνάμεις μιας κοινωνίας. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι το κράτος, η θρησκεία, η
πολιτεία σε συνάρτηση με οικονομικούς, πολιτιστικούς και άλλους οργανισμούς (Θόδωρος, 1984).
Μπορούμε να πούμε, επομένως ότι η δημόσια τέχνη διαμορφώνει όψεις της δημόσιας ιστορίας και
της συλλογικής συνείδησης.
Αν δεχθούμε, λοιπόν, ότι η δημόσια τέχνη συμβάλλει στη διαμόρφωση συνειδήσεων, τότε το
δρώμενο του Αraeen συνεισέφερε σε αυτή την κατεύθυνση, ως πρόταση υπέρβασης των
προκαταλήψεων για τον ξένο μέσα από τον διάλογο και την επικοινωνία με το κοινό. H ιστορικός
τέχνης Claire Bishop θεωρεί ότι η συμμετοχική τέχνη προσφέρει ένα «συμμετοχικό αντι-μοντέλο
κοινωνικής συνοχής», πέρα από τις οποιεσδήποτε πολιτικές συνθήκες. Σε μια εποχή που οι δυτικές
κοινωνίες συμβαδίζουν με τους κανόνες της αγοράς και του καταναλωτισμού, μετατρέποντας τον
πολίτη σε παθητικό δέκτη, η συμμετοχική τέχνη διαδρά με την πραγματικότητα και συνεπικουρεί
στην αποκατάσταση του κοινωνικού δεσμού (Βishop, 2012). Το happening Shamiyaanα μέσα από
τη διάδραση, τον αυτοσχεδιασμό, την ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία, προσέφερε μια
πλατφόρμα διαλόγου και επικοινωνίας και ένα νέο τρόπο ερμηνείας και πρόσληψης της κοινωνικής
πραγματικότητας, προτείνοντας τον πολίτη συμμέτοχο και συνδημιουργό μιας περισσότερο
ενωτικής και ισόνομης κοινωνίας δικαίου, όπου η τέχνη, απεκδυόμενη από την παραδοσιακή της
μορφή, θα συνυπάρχει με την καθημερινή ζωή.
2.2. Το happening ως πρόταση βιωματικής εκπαίδευσης
Η έρευνα πάνω στο οπτικοακουστικό υλικό από το δρώμενο Shamiyaana έδειξε ότι
συμμετείχαν και παιδιά. Η συμμετοχή παιδιών, ως θεατών, φωτίζει μια ενδιαφέρουσα διάσταση της
δράσης, την πρόταση, δηλαδή, σε εξωσχολικό επίπεδο, ενός βιωματικού μοντέλου εκπαίδευσης. Η
επιδίωξη διαλόγου μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα ενθάρρυνε τη
διαπροσωπική ευφυΐα των παιδιών και την επαφή με μια νέα κουλτούρα και ένα άλλο
συμπεριφορικό μοντέλο. Από την άλλη, η καλλιέργεια της πολυαισθητηριακής αντίληψης που
επιχειρήθηκε στη δράση, συγκεκριμένα και της γεύσης, μέσα από τη δοκιμή του γεύματος, έγινε
ένας ενδιαφέρων τρόπος οικολογικής ενημέρωσης και εγρήγορσης της οικολογικής συνείδησης. Η
επιχειρηματολογία που θα παρουσιαστεί παρακάτω στηρίχθηκε θεωρητικά στη θεωρία της
διαπροσωπικής ευφυΐας, στις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της οικολογίας.
Όπως προαναφέρθηκε ένα στοιχείο της προσωπικότητας των παιδιών που θα μπορούσε να
καλλιεργήσει η επιτελεστική δράση είναι η διαπροσωπική ευφυΐα. Πρόκειται για την ικανότητα
ενός ατόμου να επικοινωνεί, να παρατηρεί και να διακρίνει στα άλλα άτομα τις διαθέσεις και τα
κίνητρά τους και αποτελεί μέρος της θεωρίας για την πολλαπλή νοημοσύνη που ανέπτυξε ο
Howard Gardner (Gardner, 1993). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή o άνθρωπος διαθέτει εννιά τύπους
νοημοσύνης: τη λεκτική – γλωσσική, τη λογική – μαθηματική, τη χώρο – οπτική, τη σωματική –
κιναισθησιακή, τη μουσική, τη διαπροσωπική, την ενδοπροσωπική, τη νατουραλιστική και την
υπαρξιακή. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ικανοτήτων που επιτρέπει διαφορετικούς τρόπους
πρόσληψης και αφομοίωσης της γνώσης. Στην περίπτωση του Shamiyaana, η διαπροσωπική
ευφυΐα των παιδιών εκδηλώθηκε, πιθανώς, μέσα από την επικοινωνία με ανθρώπους από
διαφορετικές πολιτισμικές εμπειρίες και τη δυνατότητα που τους έδωσε ο διάλογος να
αναλογιστούν την κοινωνική πραγματικότητα γύρω τους και την πιθανότητα αλλαγής της. Τα
παιδιά με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν να οξύνουν την κριτική τους σκέψη και να αποφεύγουν
παγιωμένες σκέψεις για τους ξένους που οφείλονται σε δομημένα στερεότυπα και προκαταλήψεις.
Ο Γιώργος Σακελλαρίδης αναφέρει ότι οι προκαταλήψεις σχετίζονται με τις αρνητικές αντιλήψεις
για άλλα πρόσωπα ή ομάδες και με λανθασμένες γενικεύσεις, με συνέπεια την υποτίμηση του
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άλλου και τη διακοπή της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων. Οι στερεοτυπικές σκέψεις, από
την άλλη, δημιουργούνται όταν λαμβάνεται υπόψη ένα σύνολο ιδιοτήτων ως βασικό συστατικό της
προσωπικότητας ατόμων ή συμπεριφορών των μελών μιας κοινωνικής, πολιτισμικής ή εθνοτικής
ομάδας (Σακελλαρίδης, 2010).
Η υπέρβαση των στερεοτύπων και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, όπως επιχειρήθηκε στο
δρώμενο, έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν τις εξής δεξιότητες: 1)
την ενσυναίσθηση, την ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής στις συναισθηματικές εμπειρίες του
άλλου, χωρίς να υπάρχει ταύτιση μαζί του˙ 2) την ανοχή των αντιφάσεων, την εκτίμηση και
αποδοχή διαφορετικών απόψεων, αρχών και κοινωνικοπολιτισμικών αξιών˙3) την κριτική στάση, τη
δυνατότητα αποδοχής, απόρριψης, μελέτης και ερμηνείας των πολιτισμικών στοιχείων, μακριά από
προκαθορισμένες αντιλήψεις, ρόλους και κανόνες συμπεριφοράς και 4) την επικοινωνία-ανταλλαγή,
τη διάθεση για διάλογο και συνεννόηση παρά τους διαφορετικούς πολιτισμικούς και κοινωνικούς
αξιακούς κώδικες (Σακελλαρίδης, 2010). Μια άλλη πτυχή του δρώμενου σχετίστηκε με την
οικολογική ευαισθητοποίηση, μέσω της πολυαισθητηριακής διάστασής του. Τα happenings δεν
είναι μόνο οπτικοακουστικές δράσεις. Ενεργοποιούν, συχνά, την αφή, την όσφρηση και τη γεύση.
Τα στοιχεία ενός happening προέρχονται και συνδέονται με τον εμπειρικό κόσμο της καθημερινής
ζωής (Κirby, 2005). Χάρη στο γεγονός ότι δραστηριοποιούν το σύνολο των αισθήσεων και των
αντιληπτικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων χρησιμοποιούνται, συχνά, σε εκπαιδευτικά
προγράμματα, κυρίως, μουσείων, ενθαρρύνοντας την αισθητηριακή εμπειρία ατόμων με αναπηρίες
ή την ευρύτερη κατανόηση των πολιτιστικών τεκμηρίων από τα παιδιά. Στην περίπτωση του
Shamiyaana, ενεργοποιήθηκε και η γεύση μέσα από τη δοκιμή ενός γεύματος μαγειρεμένου με
βιολογικά προϊόντα και σε συνεργασία με την «Οργάνωση Γη». Αυτού του τύπου η ενημέρωση
πρότεινε τη μύηση των συμμετεχόντων σε έννοιες, όπως η οικολογία. Ο όρος οικολογία
αναφέρεται από τη μια μεριά στην προστασία του περιβάλλοντος και από την άλλη συνιστάται ως
τρόπος δράσης μέσα στον πλανήτη. Αφορά δηλαδή στο κοινωνικό-πολιτισμικό και το φυσικό
πλαίσιο. Την τελευταία τριακονταετία, η οικολογική σκέψη καλείται να δώσει απαντήσεις σε
ζητήματα που συνδέουν τον άνθρωπο με τη φύση. Οι σύγχρονες επιστημονικές έρευνες έχουν
δείξει ότι το φυσικό περιβάλλον, το κλίμα, η μορφολογία του εδάφους, η διατροφή και η
αστικοποίηση του αγροτικού χώρου προσδιορίζουν τη ζωή και την ψυχολογία των ατόμων
(Kοσκινάς, 2000).
Η αστικοποίηση του γεωγραφικού χώρου, λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης των μέσων και
των δικτύων μεταφοράς και επικοινωνίας και της οικιστικής ανάπτυξης, συνδέεται με τη διείσδυση
του αστικού τρόπου παραγωγής, κατανάλωσης και κοινωνικής οργάνωσης στον ευρύτερο
πληθυσμιακό και περιφερειακό χώρο. Οι συνέπειες αυτής της επέκτασης είναι οι αυξανόμενοι
διατροφικοί κίνδυνοι, η συρρίκνωση της γεωργικής και δασικής γης, η αλλοίωση των τοπίων και
της πολιτισμικής κληρονομιάς της υπαίθρου, η αποδιάρθρωση των τοπικών παραγωγών και των
κοινωνικών ιστών. Ταυτόχρονα, η ίδια η κρίση του αστικού περιβάλλοντος οδήγησε στην
επανανακάλυψη της φύσης και, κυρίως, στην επιτακτική ανάγκη για την προστασία της
(Ανθοπούλου, Παπαδοπούλου, 2005). Επομένως το happening μέσα από τη συνεργασία με την
οικολογική οργάνωση «Οργάνωση Γη» και την παραγωγή φαγητού από προϊόντα βιολογικής
καλλιέργειας λειτούργησε ενημερωτικά προτείνοντας στο κοινό νέα καταναλωτικά πρότυπα και
συστήνοντας του υγιεινά, ιδιότυπα προϊόντα του αγροτικού χώρου. Η εμπειρική γνώση, σε
αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία στα σχολεία που βασίζεται στο δυϊσμό ανάμεσα στη
θεωρία και την πράξη, πρότεινε, μέσω της δοκιμής του γεύματος, την όξυνση των συνειδησιακών
αντανακλαστικών για τη σημασία της προστασία του περιβάλλοντος και της σωστής διατροφής.
3. Συμπεράσματα
To δρώμενο Shamiyaana: Food for Thought: Thought for Change αποτέλεσε μια πρόταση
επαναπροσδιορισμού της έννοιας της τοπικής αυτοδιοίκησης ως δημοκρατικού θεσμού, η οποία
μέσα από την προστασία και την ανάδειξη της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας, τη διάδραση των ιδεών
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και την εξοικείωση με την κωδικογραφία των happenings, ενθάρρυνε τη σύσφιξη του κοινωνικού
δεσμού. Παράλληλα, η δράση λειτούργησε, σε εξωσχολικό επίπεδο, ως ένα βιωματικό μοντέλο
εκπαίδευσης που συνεισέφερε στην υπέρβαση στερεοτύπων για τον ξένο, την εγρήγορση της
διαπροσωπικής ευφυΐας και την επικοινωνιακή ικανότητα των παιδιών. Επίσης, μέσα από την
ενίσχυση της πολυαισθητηριακής αντίληψης των συμμετεχόντων, στην προκειμένη περίπτωση και
της γεύσης, μετατράπηκε σε έναν ενδιαφέροντα τρόπο μύησης των θεατών και των παιδιών στην
ιδέα της οικολογίας και της οικολογικής συνειδητοποίησης. Παρά τα δημοσιεύματα στον ελληνικό
τύπο που έκαναν λόγο για υπερβολική και ανούσια ενασχόληση της Documenta 14 με κοινωνικά
θέματα, το συγκεκριμένο δρώμενο ανασημασιοδότησε την πρωτοποριακή τέχνη ως ένα ζωτικό
κομμάτι της καθημερινής ζωής, ως μια δράση με πολιτικές προεκτάσεις, αφού πρότεινε τη
συμφιλίωση των λαών και το σεβασμό στην ετερότητα, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην ιδέα της
κοινωνικής αλλαγής. Μέσα από την κατάδειξη των παραπάνω συμπαραδηλώσεων, η παρούσα
μελέτη επιδιώκει να προσφέρει θεωρητικές κατευθύνσεις στην υπόθεση της μελλοντικής έρευνας
και ιστορικοποίησης της Documenta 14.
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Περίληψη
Οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης έχουν καταγραφεί σε πολλαπλά επίπεδα,
συμπεριλαμβανομένου και της ψυχικής υγείας και ευημερίας των επηρεαζόμενων πληθυσμών.
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η χαρτογράφηση ερευνών που
ασχολούνται με την εξέταση της οικονομικής κρίσης και την ψυχική υγεία. Μέσα από την
βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης στην ψυχική
υγεία των ανθρώπων, παρουσιάζονται εισηγήσεις για μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν ώστε
να προληφθούν οι περαιτέρω επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία. Η οικονομική
κρίση συνδέεται με την αύξηση της κατάθλιψης, του άγχους, των ψυχοσωματικών προβλημάτων,
της χρήσης αλκοόλ και των αυτοκτονιών. Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης μπορούν να
αποφευχθούν ως ένα βαθμό μόνο αν υιοθετηθούν πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας
και της ψυχικής υγείας.
Λέξεις κλειδιά: Οικονομική κρίση, ψυχική υγεία, αυτοκτονία, πρόληψη.
1. Εισαγωγή
Ως αποτέλεσμα της χειρότερης οικονομικής κρίσης που παρατηρείται εδώ και δεκαετίες, η
οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2008, υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός εταιρικών αναδιαρθρώσεων
και πτωχεύσεων, οδηγώντας σε σημαντικό επίπεδο απόλυσης του εργατικού δυναμικού. Αν και η
Ελλάδα αντιμετώπισε τις πιο σοβαρές επιπτώσεις από αυτό το φαινόμενο, μετέπειτα επηρεάστηκε η
πλειοψηφία των χωρών παγκοσμίως. Οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης έχουν καταγραφεί σε
πολλαπλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου και της ψυχικής υγείας και ευημερίας των
επηρεαζόμενων πληθυσμών. Αν και αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν αποδεικνύεται η
συσχέτιση μεταξύ οικονομικής κρίσης και αύξησης στις αυτοκτονίες, παρ’όλα αυτά όπως
διαφαίνεται από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε διαφορετικές χώρες μια τέτοια συσχέτιση είναι
δικαιολογημένη. Ένας αριθμός σημαντικών παραγόντων φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει τη
σχέση μεταξύ οικονομικών δεικτών και ψυχικής υγείας. Στην εργασία καταγράφονται οι έρευνες
τόσο στο διεθνή όσο και στον Ελληνικό χώρο αναφορικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
στην ψυχική υγεία και παρουσιάζονται εισηγήσεις για μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να
προληφθούν οι περαιτέρω επιπτώσεις της.
2. Υλικό- Μεθοδολογία
Ο εντοπισμός των δεδομένων της παρούσας ανασκόπησης αφορά στη χρονική περίοδο
2009–2016. Διενεργήθηκε αναζήτηση με τον συνδυασμό των όρων ‘οικονομική κρίση’, ‘ψυχική
υγεία’, ‘αυτοκτονικότητα’, “economic crisis”, “mental health” και “suicidality” τόσο στους τίτλους
όσο και στις περιλήψεις των άρθρων στις βάσεις δεδομένων, Psychinfo, Google Scholar και
Researchgate. Αντικείμενο της ανάλυσης υπήρξαν όχι μόνο ερευνητικές εργασίες (original research
papers) αλλά και γενικές θεωρήσεις (conceptual papers) και ανασκοπήσεις (reviews). Κριτήρια
συμπερίληψης/αποκλεισμού των μελετών ήταν η εξέταση της οικονομικής κρίσης σε σχέση με την
ψυχική υγεία στο διεθνό χώρο. Συνολικά οι έρευνες που βρέθηκαν αφορούσαν μετα- αναλύσεις,
έρευνες σε χώρες που βίωσαν περιόδους οικονομικής ύφεσης καθώς και έρευνες που

530

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

πραγματοποιήθηκαν στον ελλαδικό χώρο.Οι δημοσιεύσεις έτυχαν θεματικής επεξεργασίας, με
αποτέλεσμα τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: ‘Ψυχική υγεία, ανεργία, χρέος και φτώχεια’,
‘Οικονομική κρίση και αυτοκτονικότητα’, ‘Οικονομική κρίση και χρήση ουσιών’, ‘Οικονομική
κρίση και χρήση υπηρεσίων’. Κριτήριο αποκλεισμού των άρθρων ήταν η γλώσσα εκτός από την
αγγλική και την ελληνική.Τα αποτελέσματα της κάθε θεματικής κατηγορίας παρουσιάζονται στο
κύριο μέρος της εργασίας.
3. Κυρίως μέρος
3.1. Σχέση μεταξύ ψυχικής υγείας, ανεργίας, χρέους και φτώχειας
Το ζήτημα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία απασχολεί ιδιαίτερα
την επιστημονική κοινότητα σε πολλές από τις επηρεαζόμενες χώρες τονίζοντας την αναγκαιότητα
παροχής της κατάλληλης παρέμβασης από τα συστήματα υγείας. Πολλές μελέτες συγκλίνουν στη
παραδοχή μίας ισχυρής σχέσης μεταξύ της ανεργίας και της μεγιστοποίησης της κατάθλιψης, του
άγχους, της χρήσης ουσιών και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Μπούρας, Λυκούρας, 2011).
Η απασχόληση είναι ένας από τους βασικότερους τοµείς οι οποίοι πλήττονται κατά τη
διάρκεια µιας οικονοµικής κρίσης με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ανεργία και επακόλουθα η
οικονομική ανέχεια. H μετα-ανάλυση των Paul & Moser (2009) έδειξε ότι οι άνεργοι βιώνουν πιο
συχνά ψυχικές διαταραχές, σε σύγκριση με τους εργαζόμενους (34% έναντι 16%), παρουσιάζοντας
μεικτά συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, ψυχοσωματικών συμπτωμάτων και μειωμένη
αυτοεκτίμηση. Η ανασφάλεια στην εργασία και απώλεια εισοδήματος προκαλούν επιβλαβείς για
την υγεία συμπεριφορές όπως η κατάχρηση αλκοόλ, καπνίσματος και ναρκωτικών (Τούντας, 2004).
Η απώλεια εργασίας συγκεκριμένα έχει συνδεθεί με µειωµένα επίπεδα ευεξίας, µεγαλύτερη
συχνότητα ψυχικών διαταραχών, κατάθλιψης και συνεπακόλουθων βίαιων συµπεριφορών όπως
διαπιστώθηκε σε µελέτες που συνέκριναν ανέργους µε εργαζοµένους όλων των ηλικιών και των
δύο φύλων. Η ανεργία, επίσης, πιθανό να σχετίζεται με την υιοθέτηση ανθυγιεινών συνηθειών,
όπως το κάπνισμα, καθώς και με ψυχικές διαταραχές, ψυχοσωματικές διαταραχές και αυτοκτονίες
(Γιωτάκος, 2010). Στο περιοδικό Lancet αναφέρεται ότι οι καταθλιπτικές διαταραχές και ο αριθμός
των αυτοκτονιών θα αυξηθούν σημαντικά λόγω της οικονομικής κρίσης (Kentikelenis, 2011).
Παρόμοια ευρήματα έχουν καταγραφεί σε διάφορες χώρες. Στη Χιλή βρέθηκε ισχυρή σχέση
μεταξύ απότομης περικοπής του εισοδήματος και εμφάνισης ψυχιατρικών διαταραχών, με τη
μείωση του εισοδήματος να πραγματοποιείται 6 μήνες πριν από την έναρξη της συμπτωματολογίας
(Γιωτάκος, 2010).
Προηγούμενες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι οι οικονομικές υφέσεις τείνουν να επηρεάζουν
περισσότερο τους άντρες που βρίσκονται ακόμη σε εργάσιμη ηλικία παρά σε μεγαλύτερους άντρες
στις οικονομικές κρίσεις της Ρωσίας (1990) και Ασίας (1997) (Chang, Gunnell, & Sterne, 2009).
Οι Gilman et al. (2002) αναφέρουν ότι τα άτομα με χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό
επίπεδο κατά την παιδική ηλικία έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης μείζονος κατάθλιψης από
ότι εκείνους με υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ανεξάρτητα από την πορεία ζωής τους
ακόμη και μετά την ενηλικίωσή τους. Παράλληλα, έρευνα του Hudson (2005) καταδεικνύει μια
ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και της ψυχικής υγείας.
Σε γενικές γραμμές η φτώχεια και η ανεργία θεωρούνται οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για
κατάθλιψη, ακόμη και σε άτομα χωρίς προηγούμενο ιστορικό. Η κατάθλιψη και το άγχος
θεωρούνται καταστροφικά στοιχεία για όσους αναζητούν εργασία (Φραδέλος κ.ά, 2014;
Kourkoutas et al., 2015).
Η έρευνα του Σκαπινάκη (2011) αναδεικνύει το γεγονός ότι οι οικονομικές δυσκολίες
συνδέονται με αύξηση στην ψυχοπαθολογία. Συγκεκριμένα, σε έρευνα πεδίου με δείγμα ενήλικες
από 18 μέχρι 74 ετών, εντοπίστηκε ότι τα άτομα που αντιμετώπιζαν αρκετές έως πολλές
οικονομικές δυσκολίες ήταν σχεδόν 3 φορές πιο πιθανό να εμφανίσουν σοβαρή ψυχοπαθολογία σε
σχέση με τα άτομα που δεν αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες. Συγκεκριμένα, άτομα χωρίς

531

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

οικονομικά προβλήματα εμφάνισαν συχνότητα σοβαρής ψυχιατρικής συμπτωματολογίας σε
ποσοστό περίπου 3% και κατάθλιψη σε ποσοστό 1% ενώ τα ποσοστά στα άτομα με πολλές
οικονομικές δυσκολίες ήταν 22% και 12% αντίστοιχα. Τη μικρότερη συχνότητα σοβαρής
ψυχοπαθολογίας είχαν όσοι εργάζονται (είτε πλήρους, είτε μερικής απασχόλησης). Οι άνεργοι
είχαν διπλάσια σχεδόν πιθανότητα να εμφανίζουν σοβαρή ψυχοπαθολογία ενώ ήταν δυόμισι φορές
πιο πιθανό να παρουσιάζουν «ευχές θανάτου» και ιδέες αναξιότητας για την ζωή.
Στην Ισπανία παρατηρείται, μια αύξηση στην επικράτηση της ψυχοπαθολογίας μεταξύ των
ανδρών και μια μικρή μείωση μεταξύ των γυναικών κατά τη περίοδο 2006-2007 και 2011-2012.
Μεταξύ των ανδρών, η αύξηση αυτή αποδίδεται στο καθεστώς απασχόλησης. Τα δεδομένα
δείχνουν ότι η βελτίωση της ψυχικής υγείας μεταξύ των απασχολούμενων γυναικών πιθανώς να
οφείλεται στην πρόσθετη αναγνώριση και μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση τους στο ρόλο της
εργαζόμενης γυναίκας (Bartoll et al., 2014). Επιπρόσθετα, στην Ισπανία παρατηρείται αύξηση στα
ποσοστά ασθενών με συναισθηματικές διαταραχές, άγχος, σωματόμορφες διαταραχές και χρήση
ουσιών σύμφωνα με δεδομένα που είχαν συλλεχθεί το 2010 σε σύγκριση με δεδομένα το 2006 που
είχαν συλλεχθεί πριν τη κρίση (Gili et al., 2013; Roca et al., 2014).
Επιπλέον, στοιχεία από την Ουγγαρία υποστηρίζουν τη θεωρία ότι η η σημερινή παγκόσμια
ύφεση έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία (Rihmer et al., 2013).
Οι Reeves et al. (2013) διαπίστωσαν ότι η ανεργία είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που
αυξάνουν την αυτοκτονία σε μία ύφεση, ενώ άλλοι παράγοντες (που συμβαίνουν πριν από την
άνοδο της ανεργίας), όπως η αύξηση του προσωπικού χρέους, επίσης επηρεάζουν την ψυχική
υγεία. Στη Βρετανία έχει διαπιστωθεί ότι άτομα με σημαντικό χρέος έχουν δύο έως τρεις φορές τη
συχνότητα της κατάθλιψης ή της ψύχωσης, διπλάσια την εξάρτηση από το αλκοόλ και τέσσερις
φορές μεγαλύτερη την εξάρτηση σε φάρμακα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (Jenkins et al.,
2008).
Στο σύνολο τους οι έρευνες καταδεικνύουν ότι παράμετροι όπως το χαμηλό εισόδημα η
ανεργία, η ανασφάλεια, η απελπισία, η κοινωνική μεταβολή, το στίγμα, η διάκριση, ο κοινωνικός
αποκλεισμός εξηγούν τη μεγαλύτερη ευαλωτότητα των οικονομικά δυσπραγούντων στα ψυχικά
νοσήματα.
3.2. Συσχέτιση μεταξύ οικονομικής κρίσης και αυτοκτονικότητας
Ακόμα και όταν οι συνολικοί δείκτες υγείας, όπως η συνολική θνησιμότητα και το
προσδόκιμο επιβίωσης δεν επηρεάζονται, τα ποσοστά ειδικών αιτίων θνησιμότητας δείχνουν να
επηρεάζονται από τη σοβαρότητα της κρίσης (Γιωτάκος, 2010). Η οικονομική κρίση έχει βρεθεί να
συσχετίζεται με αύξηση στην καταγραφή των αυτοκτονιών σε διάφορες χώρες. Σε έρευνα που
διεξήχθει από τους Chang et al. (2013) σχετικά με την επίδραση της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης στην αυτοκτονικότητα σε 54 χώρες, για άτομα 15 ετών και άνω, διαπιστώθηκε ότι το 2009
υπήρξαν 4884 επιπρόσθετες αυτοκτονίες σε σύγκριση με τις τάσεις προηγούμενων ετών (2000-07).
Η αύξηση στις αυτοκτονίες διαπιστώθηκε κυρίως σε άντρες στις ηλικίες 15-24 στις Ευρωπαϊκές
χώρες και 45-64 ετών στην Αμερική. Επίσης, διαπιστώνεται μέσα από τη συγκεκριμένα έρευνα ότι
η αύξηση στις αυτοκτονίες στους άντρες σχετίζεται με την αύξηση της ανεργίας, ειδικά στις χώρες
με χαμηλά ποσοστά ανεργίας πριν την κρίση.
Επιπροσθέτα, η μελέτη των επιπτώσεων της Ασιατικής οικονομικής κρίσης του 1997-98
αναδεικνύει την ιδιαίτερη αύξηση των ποσοστών των αυτοκτονιών στις χώρες της νοτιοανατολικής
Ασίας και συγκεκριμένα κατά 30% αύξηση στην Ιαπωνία, 44% αύξηση στο Χονγκ Κονγκ, όπως
και 45% αύξηση στην Κορέα (Chang et al., 2009).
Μια πρόσφατη μελέτη ανέλυσε τα δεδομένα σε 63 χώρες, διερευνώντας τη συσχέτιση μεταξύ
ανεργίας και αυτοκτονιών σε αυτές τις χώρες από το 2000-11. Σε όλες τις χώρες, το ρίσκο για
αυτοκτονία σχετιζόμενο με την ανεργία αυξήθηκε περίπου 20-30% κατά την περίοδο της μελέτης.
Συγκεκριμένα, 41148 αυτοκτονίες είχαν συνδεθεί με την ανεργία το 2007 και 46131 το 2009,
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συνολικά 4983 επιπρόσθετες αυτοκτονίες από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2008 (Nordt
et al., 2015).
Τρεις πρόσφατες μελέτες στην Αγγλία (Bar et al., 2012), Ιταλία (De Vogli et al., 2012) και
Ηνωμένες Πολιτείες (Reeves et al., 2012) διαπίστωσαν σημαντικές αυξήσεις στις αυτοκτονίες
μεταξύ των 2008-10 σε κάθε χώρα.
Στη μελέτη τους σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία,
Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία και Βουλγαρία), οι Baumbach et al. (2014) διαπίστωσαν ότι,
ειδικότερα η ψυχική υγεία πλήττεται από την οικονομική κρίση, όπως η αύξηση του ΑΕΠ η
θνησιμότητα στην αυτοκτονία στις περισσότερες από αυτές τις χώρες έδειξε.
Σε έρευνα των Οικονόμου και συνεργατών (2013) παρατηρήθηκε ότι το 2011 υπήρξε αύξηση
στις αναφορές (34) απόπειρας τον τελευταίο μήνα πριν τη διεξαγωγή της έρευνας έναντι των
αναφορών (24) το 2009.
Οι Κατσουνάρη και Ηροδότου (2016) στην πρώτη διαχρονική μελέτη για τη συσχέτιση
μεταξύ οικονομικών δεικτών και αυτοχειρίων στην Κύπρο, καταγράφουν αύξηση των αυτοκτονιών
στην Κύπρο από το 2008 και μετά. Πιο συγκεκριμένα, η οικονομική κρίση στην Κύπρο φαίνεται να
έχει οδηγήσει σε μία σταδιακή αύξηση του ποσοστού των αυτοκτονιών, σχετιζόμενο με το κούρεμα
των καταθέσεων, τους δείκτες αύξησης της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Τα περισσότερα περιστατικά αυτοχειρίας αφορούν άνδρες ηλικίας 40-44 και 25-29
ετών. Παράλληλα, ιδιαίτερη αύξηση παρουσιάζουν και οι ηλικιακές ομάδες 30-34, 35-39. Τα
περιστατικά αυτά φαίνεται να συνδέονται με την επικράτηση της ανεργίας στα νεαρότερα άτομα
στην Κύπρο.
Συνοπτικά, οι περισσότερες έρευνες διαπιστώνουν σημαντικές αυξήσεις στις αυτοκτονίες
στις χώρες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Η συνεχιζόμενη μελέτη του φαινομένου
αναμένεται να διαφωτίσει σχετικά με αντικειμενικές και υποκειμενικές διαστάσεις του φαινομένου.
3.3. Οικονομική κρίση και χρήση ουσιών
Ο Cooper (2011) στην επισκόπησή του αναφορικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης
στην ψυχική υγεία, αναφέρει αύξηση στη χρήση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και
σημειώνει ότι το εκτιμώμενο σύνολο των ανέργων χρηστών ναρκωτικών αυξήθηκε από 1,3 σε 2,5
εκατομμύρια μέσα σε διάστημα 2 ετών.
Σε μία άλλη έρευνα στις ΗΠΑ σε μια πρωτότυπη μέθοδο συλλογής δεδομένων,
χρησιμοποιήθηκαν οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο πληροφοριών σχετικών με τον αλκοολισμό
προκειμένου να μελετηθεί η σχέση της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών και του
αλκοολισμού . Στη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης παρατηρήθηκε 20% αύξηση των
αναζητήσεων στο διαδίκτυο πληροφοριών σχετικών με το αλκοόλ και τη χρήση του. Άλλο
σημαντικό εύρημα ήταν ότι για κάθε αύξηση της ανεργίας κατά 5%, οι αναζητήσεις για το αλκοόλ
αυξάνονταν κατά 15% μέσα στους 12 επόμενους μήνες (Frijters et al., 2013)
Σε μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση της σχέσης οικονομικών προβλημάτων
και ψυχοσωματικής υγείας, παρατηρήθηκε 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα προβλημάτων
σχετικών με το αλκοόλ στα άτομα που έχουν μη εξυπηρετούμενα οικονομικά χρέη (Richardson,
2013).
Αντίθετα, σε ορισμένες χώρες, παρατηρήθηκε μείωση στη χρήση αλκοόλης. Υπήρξαν
σημαντικές μειώσεις στη κατανάλωση οινοπνεύματος, για παράδειγμα στην Ελλάδα, και η μείωση
η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της οδήγησης επίσης μειώθηκε. Ωστόσο, η μείωση στην
κατανάλωση πιθανό να αφορά αυτούς που έχουν πληγεί λιγότερο από την οικονομική κρίση, όπως
διαπιστώθηκε από τους Harhay et al. (2014) στην Αγγλία. Αυτή η διαπίστωση είναι σύμφωνη με
αυτή του Stuckler et al. (2009), ο οποίος βρήκε μέσο όρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση 3500
θανάτους λόγω χρήσης αλκοόλ να σχετίζονται με την ανεργία.
Η Pacula το 2011 εξηγεί το συγκεκριμένο φαινόμενο, αναφέροντας ότι η κατάχρηση αλκοόλ
δεν συνδέεται με την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, αλλά ότι παρατηρείται αύξηση μόνο
της κατανάλωσης ποτών μικρής περιεκτικότητας σε αλκοόλ. Σχολιάζει ότι υπάρχει διαφοροποίηση
μεταξύ του τύπου χρήστη αλκοόλ (βαριά ή περιστασιακή χρήση) και προσθέτει και τη
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διαφοροποίηση του επιπέδου ανάπτυξης της χώρας που γίνεται η μελέτη, αν δηλαδή είναι
αναπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη.
Εν κατακλείδι, η συνολική χρήση αλκοόλ συνήθως παρουσιάζει μια μείωση τα πρώτα χρόνια
μετά από κάθε οικονομική κρίση, αλλά το γεγονός αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι παρατηρείται και μείωση του αλκοολισμού τις περιόδους αυτές. Η μείωση αυτή συνήθως είναι
προσωρινή και οφείλεται στην αύξηση των τιμών που παρατηρείται στο αλκοόλ και γενικότερα στα
καταναλωτικά προϊόντα. Με την πάροδο του χρόνου όμως, αυξάνεται σταδιακά η δαπάνη για
αλκοόλ, η χρήση αλκοόλ στο σπίτι καθώς και η χρήση φθηνότερων και χαμηλότερης ποιότητας
ποτών. Πραγματική μείωση του προβλήματος χρήσης αλκοόλ μετά από οικονομική κρίση,
παρατηρήθηκε μόνο σε χώρες πολύ αναπτυγμένες, όπου το σύστημα υγείας και κοινωνικής
πρόνοιας ήταν και παρέμεινε ισχυρό, χωρίς να μειωθούν οι δαπάνες που το στήριζαν (Ξυθάλης,
2016).
3.4 Οικονομική κρίση και χρήση υπηρεσιών
Σύμφωνα με την ανασκόπηση του Cooper (2011) σημειώνει επίσης αύξηση στη χρήση
υπηρεσιών ψυχικής υγείας που σχετίζονται με την οικονομική κρίση.
Στην Ελλάδα, υπήρξε αύξηση 15% των ατόμων που δεν πηγαίνουν στον γιατρό και 14% των
ατόμων που δεν πηγαίνουν στον οδοντίατρο (Liakopoulou, 2011). Ακόμη στην Ελλάδα,
σημειώθηκε άνοδος των εισοδημάτων στα δημόσια νοσοκομεία κατά 24% το 2010 σε σύγκριση με
το 2009 και μείωση των εισόδων σε ιδιωτικά νοσοκομεία ήταν κατά 25% -30% (Hellastat, 2010).
Οι κλινικές που διοικούνταν από μη κυβερνητικές οργανώσεις και που μέχρι πριν από μερικά
χρόνια κάλυπταν κυρίως τους μετανάστες, εκτιμάται ότι το ποσοστό των Ελλήνων που αναζητούν
ιατρική βοήθεια από αυτές τις κλινικές αυξήθηκε από 3% -4% πριν την κρίση σε περίπου 30% μετά
(Karatziou, 2011).
Συμπερασματικά, η υπάρχουσα βιβλιογραφία σημειώνει την αυξημένη χρήση υπηρεσιών
ψυχικής υγείας λόγω της οικονομικής κρίσης.
4. Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατέδειξαν ότι ο συσχετισμός ανάμεσα στην
οικονομική κρίση, την ανεργία, το προσωπικό χρέος, το χαμηλό κοινωνικοκοινομικό επίπεδο και τη
ψυχική υγεία είναι σημαντικός. Παράγοντες όπως η εργασιακή ανασφάλεια, η ανεργία, η αύξηση
των κοινωνικών ανισοτήτων, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός ιδιαίτερα των ευπαθών
ομάδων, η αδυναμία ελέγχου της ζωής του ατόμου κι η αβεβαιότητα για το μέλλον, ωθούν τους
ανθρώπους τόσο σε ατομικό όσο σε συλλογικό επίπεδο σε αισθήματα ανημποριάς, αδιεξόδου,
απελπισίας, αισθήματα που προκαλούν ψυχικό πόνο και απόγνωση. Η οικονομική κρίση συνδέεται
με την αύξηση της κατάθλιψης, του άγχους, των ψυχοσωματικών προβλημάτων, της χρήσης
αλκοόλ και των αυτοκτονιών. Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης μπορούν να αποφευχθούν
ως ένα βαθμό μόνο αν υιοθετηθούν πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας και της
ψυχικής υγείας. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύει το έλλειμμα διαχρονικές μελέτες,
ώστε να φανεί η εξέλιξη του φαινομένου με τη πάροδο του χρόνου. Ακόμη δεν έχουν ληφθεί υπόψη
στις μελέτες τα ατομικά χαρακτηριστικά, προηγούμενο ιστορικό καθώς και ο τρόπος διαχείρισης
δύσκολων καταστάσεων (άρνηση ή αποδοχή) και πως οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν την
ανάπτυξη των ψυχοσυναισθηματικών προβλημάτων. Επίσης οι περισσότερες έρευνες. βασίζονται
μόνο σε αρχεία στατιστικών στοιχείων προκειμένου να μελετήσουν το φαινόμενο. Μελλοντικές
έρευνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν συνεντεύξεις για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με
τις προσωπικές εμπειρίες των ατόμων που έχουν επηρεαστεί από την κρίση.
5. Προτάσεις
Οι Παπαϊωάννου και Μπεργιαννάκη (2016) σε σχετική ανασκόπηση των ερευνών σχετικά με
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία στον ελληνικό χώρο παρουσιάζουν τις
κυριότερες προτάσεις των ερευνητών, οι οποίες περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση του κοινωνικού
κράτους, την αναβάθμιση του τομέα της κοινωνικής προστασίας, την ορθολογική αναδιοργάνωση
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των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, την προαγωγή διαχείρισης του stress, την πρωτογενή παρέμβαση
στο οικονομικό stress, τη ανίχνευση και την αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών σε ομάδες υψηλού
κινδύνου, και την εστίαση της πρόληψης για αυτοκτονίες σε άτομα με απόπειρες και άτομα με
κατάθλιψη. Οι Ευθυμίου κ.ά (2011) υπογραμμίζουν ότι η διαχείριση του φαινομένου από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης είναι αποσπασματική και προβληματική άρα και ο ρόλος των ΜΜΕ πιθανό να
είναι επιπρόσθετο, διαμεσολαβητικό, αρνητικό παράγοντα στην ψυχική υγεία. Οι προτάσεις του
Γιωτάκου (2010) αφορούν την προαγωγή διαχείρισης του στρες στις ομάδες υψηλού κινδύνου,
όπως για παράδειγμα συμβουλευτικά προγράμματα οικονομικής διαχείρισης, ψυχολογική
υποστήριξη και οικονομικές διευκολύνσεις ή φοροελαφρύνσεις και την ενίσχυση αντιμετώπισης
των συνήθων ψυχιατρικών διαταραχών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
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Περίληψη
Το ερευνητικό ενδιαφέρον στην παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη διερεύνηση
παραγόντων, όπως το πολιτικό σύστημα, η διοικητική πρακτική και οι κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες, που δυνητικά επιδρούν στην ανάπτυξη του φαινομένου της διαφθοράς στην Ελλάδα, την
Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, πριν και μετά την εκδήλωση της τελευταίας ύφεσης. Η
επεξεργασία των δευτερογενών στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των Transparency
International (CPI), World Bank (WGI) και World Economic Forum (GCI), με την αξιοποίηση των
τεχνικών της απλής γραμμικής παλινδρόμησης, επιβεβαιώνει τη συσχέτιση μεταξύ διαφθοράς και
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών παραγόντων.
Λέξεις κλειδιά: Διαφθορά, φτώχεια, οικονομική κρίση, διοικητική αποτελεσματικότητα
1.Εισαγωγή
Η έννοια της διαφθοράς που εξετάζεται στο παρόν άρθρο είναι πολυδιάστατη, όπως ακριβώς
και η μορφή της. Σύμφωνα με έναν απλό ορισμό της Παγκόσμιας Τράπεζας, αποτελεί κατάχρηση
δημόσιας εξουσίας για ιδιωτικό όφελος. Ωστόσο, αυτό θεωρείται από πολλούς ερευνητές ελλιπές,
εφόσον περιορίζεται μόνο σε φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στον δημόσιο τομέα (Tanzi 1998).
Σε διοικητικό επίπεδο, παράγοντες όπως η ύπαρξη ρυθμίσεων, η φορολογία όταν στηρίζεται
σε δαιδαλώδη νομοθεσία και η φοροδιαφυγή, διευκολύνουν την αναζήτηση παράνομων εσόδων
(Mauro 1997). Από την άλλη πλευρά, οι προαγωγές και οι προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων, εάν
στηρίζονται σε μη αξιοκρατικά κριτήρια, η μονοπωλιακή τους θέση και η διατήρηση των μισθών
σε χαμηλά επίπεδα, ευνοούν την ανάπτυξη διαφθοράς (Montinola, Jackman 2002, RoseAckermann, 1997, 2001, 2005, Shleifer, Vishny 1993).
Σε οικονομικό επίπεδο, η εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς περιορίζεται από την οικονομική
ευημερία. Υψηλά επίπεδα του Α.Ε.Π. και του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης συνδέονται πάντα με
χαμηλά επίπεδα διαφθοράς (Gerring, Thacker 2005, Goel, Nelson, 1998). Τα επίπεδα
πληθωρισμού, οι νομισματικές υποτιμήσεις, η έλλειψη συναλλαγματικών διαθεσίμων, το μεγάλο
ύψος του δημοσίου χρέους, η ανισορροπία του προϋπολογισμού ως ποσοστό του Α.Ε.Π., το
δημοσιονομικό έλλειμμα και τα ψηλά επίπεδα ανεργίας συμβάλλουν δραστικά στην αύξηση της
διαφθοράς (Getz, Volkema 2001).
Όσον αφορά τους πολιτικούς παράγοντες, η μακροπρόθεσμη δημοκρατική διακυβέρνηση
οδηγεί στη μείωση των επίπεδων της διαφθοράς (Schleiter, Voznaya 2012, Treisman, 2000, 2007).
Ως σημαντικός παράγοντας αποφυγής της αξιολογείται και ο βαθμός αντίληψης της ευθύνης των
πολιτικών που στελεχώνουν το κυβερνητικό σχήμα (Tavits, 2007). Περαιτέρω, η πολιτική
διαφθορά γίνεται αντιληπτή στη συμπεριφορά των πολιτών όπου εκδηλώνεται με κυνισμό απέναντι
στον Νόμο, έλλειψη εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς τους θεσμούς και αποστασιοποίησή τους
από τις δημοκρατικές διαδικασίες (Cardona 2012).
Καθοριστικό παράγοντα εκδήλωσης διεφθαρμένων συμπεριφορών αποτελεί και ο βαθμός
στον οποίο το νομικό σύστημα ενός κράτους λειτουργεί ή όχι αποτελεσματικά. Η
αποτελεσματικότητα και η ίση μεταχείριση που αναμένουν οι πολίτες από το νομικό σύστημα μιας
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χώρας, επηρεάζονται αρνητικά από την αναζήτηση παράνομων εσόδων (Glaeser et al., 2002,
Herzfeld, Weiss, 2002, Uslaner, 2007). Επιπρόσθετα, ο παράγοντας «θεσμική αμεροληψία» παίζει
σημαντικό ρόλο στην αποφυγή φαινομένων διαφθοράς στο δικαστικό σώμα. Τέλος, η ανάπτυξη
του φαινομένου συνδέεται άμεσα με την κατάρρευση του κράτους δικαίου (Alt, Lassen, 2008).
Για την εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς ευθύνονται και κοινωνικοί παράγοντες. Πράγματι,
η διαφθορά προάγει την εισοδηματική και κοινωνική ανισότητα. Αυξάνει την πρόσβαση στους
πόρους και τα προνόμια σε συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού και εμποδίζει θεσμικές αλλαγές
που θα απειλούσαν ενδεχομένως την ευνοϊκή μεταχείριση που απολαμβάνουν (Uslaner, 2007, You,
Khagram 2005). Η εύρυθμη λειτουργία μιας κοινωνίας συνεπάγεται την επίτευξη ευημερίας για το
σύνολο του πληθυσμού. Η διαφθορά, όμως, συντελεί στη ανεπιτυχή αναδιανομή του εγχώριου
προϊόντος (Licht et al., 2007). Παρατηρείται, ακόμη, ότι ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας
καθολικού τύπου απαιτεί ένα σχετικά υψηλό επίπεδο φορολογίας. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι οι
περισσότεροι καταβάλλουν φόρους και έτσι, αντιστέκονται στον πειρασμό φοροδιαφυγής και
κατάχρησης. Αυτός είναι και ο λόγος που συστήματα κοινωνικής προστασίας, όπως των
Σκανδιναβικών χωρών είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρα (Rothstein, 2010, Svallfors, 2011).
Στη συγκεκριμένη μελέτη, η ανάλυση επικεντρώνεται στην εμπειρική διερεύνηση των αιτιών
που κατατάσσουν την Ιβηρική χερσόνησο στις χώρες που εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά
διαφθοράς από εκείνα της Ελλάδας και της Ιταλίας. Με βάση τα στοιχεία αυτά εξετάζεται η
συσχέτιση ορισμένων πολιτικών, νομικών, οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών με τα
επίπεδα διαφθοράς.
2.Τα Επίπεδα Διαφθοράς στην Ευρώπη
Τα επίπεδα διαφθοράς των χωρών της Ευρώπης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, έτσι ώστε
να μπορεί να τις κατατάξει κανείς σε τρεις διακριτές ομάδες. Χώρες του Βορρά, όπως οι
Σκανδιναβικές, η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργου και το Βέλγιο
εμφανίζουν βέλτιστες επιδόσεις στον τομέα αυτόν. Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται οι χώρες
εκείνες που παρουσιάζουν μέτρια επίπεδα, όπως η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η
Πολωνία, η Κύπρος, η Λιθουανία, η Σλοβενία και η Ισπανία. Στη συγκεκριμένη ομάδα θα
μπορούσε να κατατάξει κανείς και τις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου. Τέλος, στην τρίτη ομάδα
κατηγοριοποιούνται οι χώρες που εντάσσονται τελευταία στην Ε.Ε., όπως η Τσεχία, η Βουλγαρία,
η Ρουμανία, η Λεττονία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, καθώς και εκείνες της Νότιας
Ευρώπης, Μάλτα, Ελλάδα και Ιταλία (Σχήμα 1). Η κλίμακα μέτρησης είναι από το 0 έως το 100, με
την ανώτερη τιμή να καταδεικνύει λιγότερη διαφθορά στη συγκεκριμένη χώρα.

Σχήμα 1: Επιδόσεις στα Επίπεδα Διαφθοράς στις Χώρες της Ε.Ε. των 28 (Transparensy International)
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Παρατηρείται, λοιπόν, ότι τα επίπεδα διαφθοράς μεταξύ των χωρών της Νότιας Ευρώπης
διαφέρουν. Η διαφορά είναι εμφανής (Σχήμα 2), στην Ελλάδα και την Ιταλία όπου τα επίπεδα
διαφθοράς είναι σαφώς υψηλότερα συγκριτικά με τα αντίστοιχα των χωρών της Ιβηρικής
Χερσονήσου. Επιπλέον, φαίνεται, ότι μετά την εκδήλωση της οικονομικής ύφεσης δεν
παρουσιάζεται καμία βελτίωση στις εν λόγω χώρες. Ωστόσο, σταθερά βελτιωμένος παραμένει ο
δείκτης διαφθοράς για τις χώρες της Σκανδιναβίας. Οπότε, στον Ευρωπαικό χώρο, παράλληλα με
το χάσμα στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, υφίσταται επιπλέον σημαντική διαφοροποίηση
στα επίπεδα της διαφθοράς μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Νότου.

Σχήμα 2: Η Διακύμανση των Τιμών Διαφθοράς στις Χώρες της Νότιας Ευρώπης (Transparensy International)

2.1. Μεθοδολογία
Η συγγραφή της παρούσας μελέτης στηρίζεται τόσο στη βιβλιογραφική ανασκόπηση
ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, όσο και την ανάλυση δευτερογενών δεδομένων.
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποτελεί τη βάση τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης
που στηρίζονται σε δευτερογενή δεδομένα. Τα τελευταία προέρχονται από τα διαθέσιμα αρχεία
Οργανισμών, όπως αυτά της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Δ.Ν.Τ., του O.E.C.D., της Transparency
International και του World Economic Forum. Η ανάλυση διευτερογενών δεδομένων διενεργείται
ώστε να καταστεί η προσέγγιση όσο το δυνατόν πληρέστερη, με όλες τις επιφυλάξεις για τη μέθοδο
μέτρησης που επιλέγουν οι φορείς. Αναφορικά με τη σύγκριση στον χρόνο, λαμβάνονται υπόψη
έτη πριν και μετά την οικονομική ύφεση, ενώ η αντίστοιχη στον χώρο, καταλαμβάνει τα κράτη της
Νότιας Ευρώπης μέσα στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Ε.Ε. των 27 κρατών μελών.
2.2. Αποτελέσματα
2.2.1.Κακές Κυβερνητικές Επιδόσεις και Διαφθορά
Οι καλές κυβερνητικές επιδόσεις επιδρούν σημαντικά στον περιορισμό των επιπέδων
διαφθοράς. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, από την αξιολόγηση των έξι συνιστωσών
διακυβέρνησης - έλεγχος διαφθοράς, λογοδοσία, πολιτική σταθερότητα και απουσία βίας,
κυβερνητική αποδοτικότητα, ρυθμιστική ικανότητα και νομιμότητα- προκύπτουν οι διαστάσεις που
λαμβάνει το φαινόμενο αυτό. Οι τιμές μέτρησης που χρησιμοποιεί κυμαίνονται από το -2,5 έως
+2,5, όπου οι θετικές τιμές καταδεικνύουν καλύτερη διαχείριση της διαφθοράς μιας χώρας.
Καταρχάς, λαμβάνοντας υπόψη τον δείκτη έλεγχος διαφθοράς (Σχήμα 3), για τα έτη 2004 και 2014,
φαίνεται ότι οι τέσσερις χώρες του Νότου παρουσιάζουν αρχικά καλύτερες επιδόσεις. Εντούτοις, η
ικανότητά τους να διαχειρίζονται τα επίπεδα διαφθοράς, μειώνεται αισθητά το 2014. Ωστόσο, η
Ισπανία και η Πορτογαλία εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ικανότητας ελέγχου της διαφθοράς
συγκριτικά με την Ελλάδα και την Ιταλία.
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Σχήμα 3: Έλεγχος Διαφθοράς σε Χώρες της Ε.Ε. (World Bank)

Σχετικά με τον επόμενο δείκτη, τη λογοδοσία, οι τέσσερις χώρες του Νότου αποτελούν τους
αδύναμους κρίκους μεταξύ των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. που λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση.
Η Ελλάδα και η Ιταλία παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά λογοδοσίας συγκριτικά με την Ισπανία
και την Πορτογαλία. Επιπλέον, και οι τέσσερις χώρες εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις λογοδοσίας
το χρονικό διάστημα πριν την εκδήλωση της τελεταίας κρίσης (Σχήμα 4).
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Σχήμα 4: Λογοδοσία σε Χώρες της Ε.Ε. (World Bank)

Η πολιτική σταθερότητα συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων της διαφθοράς. Όσον αφορά,
λοιπόν, τον δείκτη πολιτική σταθερότητα και απουσία βίας, ο οποίος αφορά εκτιμήσεις για την
πιθανότητα πολιτικής αστάθειας και πολιτικά υποκινούμενης βίας, η Ιταλία και η Ισπανία, μετά την
κρίση, υιοθετούν πρακτικές που βελτιώνουν την κυβερνητική διαχείριση. Αντιθέτως, για την
Ελλάδα και την Πορτογαλία καταγράφονται βήματα πίσω. Βέβαια, οι δύο συγκεκριμένες χώρες του
Νότου εντάσσονται στον Ευρωπαικό Μηχανισμό Στήριξης, με όλες τις συνέπειες που απορρέουν,
όπως εναλλαγή κυβερνήσεων πριν τη λήξη της τετραετούς θητείας και μαζικές κινητοποιήσεις
πολιτών κατά της εφαρμογής των μέτρων λιτότητας. Ωστόσο, ακόμη και μετά την εκδήλωση της
τελευταίας οικονομικής ύφεσης, η Πορτογαλία εμφανίζει συγκριτικά, με τις υπόλοιπες τρεις χώρες
του Νότου, καλύτερα ποσοστά αναφορικά με την πολιτική σταθερότητα και την απουσία βίας (βλ.
Σχήμα 5).
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Σχήμα 5: Πολιτική Σταθερότητα και Απουσία Βίας (World Bank)

Καθοριστικός δείκτης για την αξιολόγηση των κυβερνητικών επιδόσεων είναι και αυτός της
κυβερνητικής αποτελεσματικότητας. Αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από το
δημόσιο, τον βαθμό ουδετερότητας σε πολιτικές πιέσεις, την ποιότητα σχεδιασμού και εφαρμογής
πολιτικών και την αξιοπιστία. Για τις χώρες του Νότου, τα ποσοστά κυβερνητικής
αποτελεσματικότητας επιδεινώνονται από την εκδήλωση της κρίσης και έπειτα (Σχήμα 6).
Εντούτοις, τα ποσοστά της Ελλάδας και της Ιταλίας υπολείπονται. Η οπισθοδρόμηση αυτή, πιθανόν
να σχετίζεται με την ανικανότητα των κυβερνήσεών τους να εφαρμόσουν μεταρρυθμιστικά
προγράμματα, τόσο πριν, όσο και μετά την εκδήλωση της τελευταίας ύφεσης.
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Σχήμα 6: Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα (World Bank)

Αναφορικά με τον δείκτη ρυθμιστική ποιότητα, την αντίληψη, δηλαδή, για την κυβερνητική
ικανότητα να σχεδιάσει και να εφαρμόσει πολιτικές και κανονισμούς που προάγουν την ιδιωτική
πρωτοβουλία, καταδεικνύεται ότι η επίδραση της οικονομικής κρίσης αποβαίνει καταλυτική. Οι
χώρες του Νότου πλήττονται περισσότερο από τις υπόλοιπες που περιλαμβάνονται στην ανάλυση
(Σχήμα 7). Παρόλα αυτά, οι ελληνικές κυβερνήσεις αποδεικνύονται ανεπαρκείς να δώσουν ώθηση
και κίνητρα ανάπτυξης επωφελεί στον ιδιωτικό τομέα. Παράγοντες, όπως υπερφορολόγηση,
γραφειοκρατία, πολυνομία, πολιτική αστάθεια και διαφθορά, αποτρέπουν την επένδυση κεφαλαίων
στη χώρα. Αντιθέτως, οι επιδόσεις των τριών χωρών στον τομέα αυτό, προδιαγράφονται καλύτερες.
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Σχήμα 7: Η Ρυθμιστική Ποιότητα (World Bank)

Τέλος, σχετικά με τον δείκτη, κανόνας δικαίου, που αναφέρεται στον βαθμό εμπιστοσύνης
και συμμόρφωσης των πολιτών με τους κανόνες νομιμότητας, οι τέσσερις χώρες του Νότου
υστερούν σημαντικά (Σχήμα 8). Οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι καλύτερες προ κρίσης και φαίνεται
να συμβαδίζουν με εκείνες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ενώ τα ποσοστά της Ιταλίας
υπολείπονται εμφανώς. Παρόλα αυτά, μετά την εκδήλωση της κρίσης, η Ελλάδα εμφανίζει
σημαντική επιδείνωση, η Ιταλία σταθερότητα και οι χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου, πτώση.
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Σχήμα 8: Κανόνας Δικαίου (World Bank)

Από την ανάλυση προκύπτει, ακόμη, υψηλή σχέση εξάρτησης μεταξύ της διαφθοράς και του
δείκτη «δικαστική ανεξαρτησία» (F=110,347 με Sig(F)<0,001). Η γραμμική σχέση μεταξύ τους
είναι θετική, ενώ η ευθεία παλινδρόμησης, που την ερμηνεύει, είναι η Y=11,848+(11,141)X. Κάθε
αύξηση κατά μια μονάδα στον οριζόντιο άξονα (ανεξάρτητη μεταβλητή), τη δικαστική
ανεξαρτησία, βελτιώνει τα επίπεδα της διαφθοράς (κάθετος άξονας-εξαρτημένη μεταβλητή) κατά
11,141 μονάδες. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό διαφθοράς. Η Ιταλία
διαγράφει βήματα πίσω, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία διατηρούν μέτρια επίπεδα διαφθοράς που
οφείλονται στον εν λόγω δείκτη. Στον αντίποδα, βρίσκονται οι Σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες
προπορεύονται συγκριτικά των υπολοίπων χωρών, καταγράφοντας τα χαμηλότερα ποσοστά στην
Ε.Ε.. Αντιστοίχως, το έτος 2006, ο δείκτης «δικαστική ανεξαρτησία» (F=99,355 με Sig(F)<0,001),
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εμφανίζει σχέση εξάρτησης με τη διαφθορά. Βέβαια, η επίδραση αυτή είναι μειωμένης έντασης,
συγκριτικά με το έτος 2012 (Y=4,037+1,432X), εφόσον, η αύξησή του κατά μια μονάδα επιφέρει
βελτίωση στα επίπεδα διαφθοράς κατά 1,432 μονάδες (Σχήμα 9).
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Σχήμα 9: Συσχέτιση Επιπέδων Διαφθοράς και Δικαστικής Ανεξαρτησίας

Όσον αφορά τον δείκτη «εύνοια στις αποφάσεις κυβερνητικών εκπροσώπων», με τιμές από 1
έως 7, όπου 1 σημαίνει υψηλός βαθμός εύνοιας στις αποφάσεις κυβερνητικών εκπροσώπων και ο
αριθμός 7 αναφέρεται σε ανύπαρκτα επίπεδα εύνοιας στις αποφάσεις κυβερνητικών εκπροσώπων,
από την ανάλυση προκύπτει ότι υφίσταται έντονη στατιστική σημαντικότητα με τη διαφθορά
(F=171,374 με Sig(F)<0,001). Η γραμμική σχέση είναι θετική, ενώ η ευθεία παλινδρόμησης, που
την ερμηνεύει, είναι η Y=9,723+15,434X. Δηλαδή, κάθε αύξηση κατά μια μονάδα στον εν λόγω
δείκτη, επιφέρει αύξηση στα επίπεδα της διαφθοράς κατά 15,434. H Ελλάδα εμφανίζει το
υψηλότερο ποσοστό διαφθοράς που οφείλεται στον συγκεκριμένο δείκτη, και ακολουθεί η Ιταλία.
Οι χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου ανήκουν στην κατηγορία εκείνων, με μέτρια επίπεδα. Τέλος, οι
Σκανδιναβικές χώρες εμφανίζουν σταθερά χαμηλά επίπεδα. Το έτος 2006, προκύπτει, επίσης,
στατιστική σημαντικότητα για τον υπό εξέταση δείκτη (F=95,977 με Sig(F)<0,001). Η επιρροή,
όμως, στα επίπεδα της διαφθοράς εμφανίζεται μειωμένη, συγκριτικά με αυτή του έτους 2012
(Σχήμα 10), εφόσον, για κάθε αύξηση μιας μονάδας στα επίπεδά της, επέρχεται άνοδος των τιμών
του δείκτη «εύνοια στις αποφάσεις κυβερνητικών εκπροσώπων» κατά 1,692 (Y=4,127+1,692X).
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Σχήμα 10: Συσχέτιση Διαφθοράς και Εύνοιας στις Αποφάσεις Κυβερνητικών Εκπροσώπων

Ως ένας ακόμη σημαντικός δείκτης αναδεικνύεται η «σπατάλη στις δημόσιες δαπάνες», με
τιμές από 1 έως 7, όπου 1 σημαίνει υψηλός βαθμός σπατάλης στις δημόσιες δαπάνες και 7 καμία
σπατάλη στις δημόσιες δαπάνες και σημειώνει ισχυρή σχέση εξάρτησης με τη διαφθορά (F=68,216
με Sig(F)<0,001). Η γραμμική σχέση μεταξύ τους είναι θετική, ενώ η ευθεία παλινδρόμησης, που
την ερμηνεύει, είναι η Y=11,871+16,001X. Επομένως, κάθε αύξηση κατά μια μονάδα στη σπατάλη
στις δημόσιες δαπάνες επιφέρει αύξηση στα επίπεδα της διαφθοράς κατά 16,001. Η Ελλάδα
παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά διαφθοράς και έπεται η Ιταλία. Για την Ισπανία και την
Πορτογαλία, τα μέτρια επίπεδα διαφθοράς σχετίζονται με την ικανότητα εφαρμογής των
απαραίτητων μέτρων για την εξυγίανση της δημοσιονομικής κατάστασής τους. Οι Σκανδιναβικές
χώρες σημειώνουν τα χαμηλότερα ποσοστά διαφθοράς αναφορικά με τον εν λόγω δείκτη στην Ε.Ε..
Ακόμη, από την ανάλυση επιβεβαιώνεται στατιστική σημαντικότητα του υπό εξέταση δείκτη με τη
διαφθορά, το έτος 2006 (F=112,832 με Sig(F)<0,001). Η σχέση αυτή, όμως, μεταξύ τους εμφανίζει
μειωμένη ένταση, συγκριτικά με το 2012 (Y=15,346+2,295X). Η αύξηση κατά μια μονάδα του εν
λόγω δείκτη προκαλεί αύξηση των επιπέδων διαφθοράς κατά 2,295 (Σχήμα 11).

547

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Corruption Perceptions Index 2006 (Transparency International)

100,00

Observed

Finland

90,00

Finland
Denmark Norway

Linear

Sweden
Norway

90,00

Corruption Perceptions Index 2012 (Transparency International)

Sweden

France

Belgium

Spain
Cyprus

Portugal

Lithuania

Hungary
Czech Republic

50,00
Slovak Republic

Lithuania

Italy
Czech
Republic
Slovak
Republic

40,00

Malta

Slovenia

Cyprus
Hungary

50,00

Poland

60,00

Malta Esthonia
Slovenia

60,00

Luxembourg

Esthonia

Portugal

Spain

70,00

United Kingdom

France
Ireland Austria

70,00

Belgium

Netherlands

Germany

80,00
Netherlands

80,00
Ireland

Linear

Denmark

United Kingdom
Austria Luxembourg
Germany

Observed

Italy

Greece

Bulgaria
Romania

40,00

Bulgaria Poland

Greece

Romania

30,00

30,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Wastefulness of Government Spending 2006(World

Wastefulness of Government Spending 2011-12 (World

Economic Forum)

Economic Forum)

Σχήμα 11: Σχέση Διαφθοράς και Σπατάλης στις Δημόσιες Δαπάνες

2.2.2. Συσχέτιση Οικονομικών Δεικτών και Διαφθοράς στη Νότια Ευρώπη
Στην εισαγωγή της παρούσας μελέτης αναφέρεται ότι οι οικονομικές επιδόσεις μιας χώρας
φανερώνουν σε μεγάλο βαθμό τα επίπεδα διαφθοράς της. Επομένως, από την αξιολόγηση του
δείκτη «πιστοληπτική ικανότητα», με τιμές από 0 έως 100, όπου 0 σημαίνει καμιά και 100 υψηλός
βαθμός πιστοληπτικής ικανότητας, μπορεί να αντιληφθεί κανείς τις διαστάσεις του φαινομένου
αυτού. Από την ανάλυση επιβεβαιώνεται ισχυρή σχέση εξάρτησης μεταξύ του συγκεκριμένου
δείκτη και της διαφθοράς (F=36,271 με Sig(F)<0,001). Η γραμμική σχέση μεταξύ τους είναι
θετική, ενώ η ευθεία παλινδρόμησης, που την ερμηνεύει, είναι η Y=18,028+0,655X. Επομένως, για
κάθε αύξηση κατά μια μονάδα της ανεξάρτητης μεταβλητής πιστοληπτική ικανότητα, επέρχεται
βελτίωση στα επίπεδα διαφθοράς κατά 0,655. Η Ελλάδα καταγράφει τα υψηλότερα επίπεδα
διαφθοράς που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο δείκτη, ενώ ακολουθεί με μικρή διαφορά η Ιταλία.
Η Ισπανία και η Πορτογαλία σημειώνουν μέτρια επίπεδα, ενώ οι χώρες της Σκανδιναβίας
διακρίνονται για τα χαμηλότερα ποσοστά διαφθοράς στην Ε.Ε.. Ομοίως, στατιστική σημαντικότητα
της διαφθοράς και του υπό εξέταση δείκτη προκύπτει για το έτος 2006 (F=91,760 με
Sig(F)<0,001). Βέβαια, αξιοσημείωτη είναι η μεταβολή που επέρχεται το 2006 συγκριτικά με το
2012, αφού κάθε βελτίωση κατά μια μονάδα της πιστοληπτικής ικανότητας βελτιώνει τα επίπεδα
της διαφθοράς κατά 1,311 (Y=-40,116+1,311X).

548

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Corruption Perceptions Index 2006 (Transparency International)

Corruption Perceptions Index 2012 (Transparency International)

Observed

100,00
Denmark

Finland

Sweden
Finland

90,00
Denmark

Linear

Observed
Linear

Sweden

90,00

Netherlands
Austria

80,00
Belgium

United Kingdom

Germany

Luxembourg

80,00
Germany
Ireland

Ireland

70,00

Belgium

70,00

France

60,00

Portugal

Hungary
Poland

Cyprus

Lithuania

Hungary
Czech Republic

Malta
Czech Republic

50,00
Lithuania

50,00

Slovenia

Spain
Spain

Austria

Esthonia

Portugal

Slovenia

60,00

France

United Kingdom

Cyprus

Esthonia
Malta

Norway

Luxembourg
Netherlands

Norway

Italy
Romania
Italy

Slovak Republic

Slovak Republic
Bulgaria

40,00

40,00

Greece
Poland

Bulgaria

Greece

Romania

30,00

30,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

20,00

Country Credit Rating 2006 (Institutional Investor)

40,00

60,00

80,00

100,00

Country Credit Rating March 2012 (Institutional Investor)

Σχήμα 12: Πιστοληπτική Ικανότητα και Επίπεδα Διαφθοράς

Επιπροσθέτως, ο δείκτης «ηθική στην επιχειρηματική συμπεριφορά», με τιμές από 1 έως 7,
όπου 1 σημαίνει καμία ηθική στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και 7 υψηλός βαθμός ηθικής
στις επιχειρηματικές επιδόσεις, παρουσιάζει πολύ έντονη συσχέτιση με τη διαφθορά για το έτος
2012 (F=338,071 με Sig(F)<0,001). Η γραμμική σχέση μεταξύ τους (R=0,931) είναι θετική, ενώ η
ευθεία παλινδρόμησης, που την ερμηνεύει, είναι η Y=-0,416+13,568X. Συνεπώς, η αύξηση κατά
μια μονάδα της ηθικής στην επιχειρηματική συμπεριφορά βελτιώνει τα επίπεδα διαφθοράς κατά
13,568. Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη χειρότερη θέση συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες, και
ακολουθεί η Ιταλία. Η Ισπανία και η Πορτογαλία σημειώνουν σταθερά μέτρια επίπεδα. Οι
Σκανδιναβικές χώρες και η Ολλανδία προπορεύονται, καταγράφοντας τα χαμηλότερα επίπεδα
διαφθοράς. Έντονη γραμμική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη «ηθική στην επιχειρηματική
συμπεριφορά» και της διαφθοράς επιβεβαιώνεται και για το έτος 2006 (Σχήμα 13). Εν αντιθέσει,
βέβαια με το έτος 2012, η αύξηση κατά μια μονάδα του υπό εξέταση δείκτη, επιφέρει βελτίωση στα
επίπεδα της διαφθοράς κατά μόλις 1,937 (Y=-31,669+1,937X).
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Σχήμα 13: Ηθική στην Επιχειρηματική Συμπεριφορά και Διαφθορά

Ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (H.D.I.), εμφανίζει μετρίου βαθμού συσχέτιση με τη
διαφθορά (F=25,654 με Sig(F)<0,001). Η γραμμική σχέση είναι αρνητική, ενώ η ευθεία
παλινδρόμησης, που ερμηνεύει τη σχέση αυτή, είναι η Y=86,619+(-0,883X). Κάθε αύξηση στον
Η.D.I., κατά μια μονάδα, επιφέρει αντίστοιχη μείωση της τάξης του 0,883 στη διαφθορά. Η Ελλάδα
καταγράφει τα υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς, ενώ έπεται η Ιταλία. Η Ισπανία και η Πορτογαλία
διατηρούν σταθερά μέτρια επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, για το έτος 2006
(https://countryeconomy.com/hdi), προκύπτει θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ του υπό εξέταση
δείκτη και της διαφθοράς (Σχήμα 14). Η αύξηση κατά μια μονάδα στον Η.D.I. βελτιώνει τα επίπεδα
διαφθοράς κατά 0,343 (Y=-0,255,166+0,343X).
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2.2.3. Επίδραση Κοινωνικών Παραγόντων στα Επίπεδα Διαφθοράς των Χωρών της Νότιας
Ευρώπης
Παρακάτω διερευνάται η επίδραση κοινωνικών δεικτών στα επίπεδα της διαφθοράς των
χωρών της Νότιας Ευρώπης. Καταρχάς, ο δείκτης «κοινωνική δαπάνη ως ποσοστό του Α.Ε.Π.», το
έτος 2012, επηρεάζει τα επίπεδα διαφθοράς, αλλά με μια ασθενής σχέση εξάρτησης μεταξύ τους
(F=5,580 με Sig(F)=0,028). Η γραμμική σχέση μεταξύ τους είναι θετική, ενώ η ευθεία
παλινδρόμησης, που την ερμηνεύει, είναι η Y=15,437+2,139X. Κάθε αύξηση στο ποσοστό
κοινωνικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ κατά μια μονάδα, επιφέρει αντίστοιχη βελτίωση της τάξης
του 2,139 στα επίπεδα της διαφθοράς. Η Ελλάδα εμφανίζει τα υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς και
ακολουθεί η Ιταλία. Η Ισπανία και η Πορτογαλία διαφοροποιούνται διατηρώντας σταθερά μέτρια
επίπεδα. Οι χώρες της Σκανδιναβίας, παρά τις αυξημένες κοινωνικές δαπάνες, σημειώνουν τα
χαμηλότερα ποσοστά διαφθοράς ως προς τον υπό εξέταση δείκτη. Όσον αφορά τον δείκτη
«κοινωνική δαπάνη ως ποσοστό του Α.Ε.Π.» (Σχήμα 15), δεν επιβεβαιώνεται σχέση εξάρτησης με
τη διαφθορά για το έτος 2006 (F=1,277 με Sig(F)=0,277).
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Σχήμα 15: Ποσοστό Κοινωνικών Δαπανών (Α.Ε.Π.) και Διαφθορά

Συγκρίνοντας τις τιμές του δείκτη «εισοδηματική φτώχεια», το έτος 2010, και τις αντίστοιχες
της διαφθοράς, προκύπτει ασθενής στατιστική σημαντικότητα (F=5,921 με Sig(F)=0,024). Η
γραμμική σχέση μεταξύ τους είναι αρνητική, ενώ η ευθεία παλινδρόμησης που την ερμηνεύει είναι
η Y=98,747-3,306X. Συνεπώς, για κάθε μείωση κατά μια μονάδα στην εισοδηματική φτώχεια, η
τιμή της διαφθοράς μειώνεται κατά 3,306. Η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν τα υψηλότερα
επίπεδα διαφθοράς, ενώ η Πορτογαλία και η Ισπανία μέτρια. Αντιθέτως, οι Σκανδιναβικές χώρες
και η Ολλανδία σημειώνουν τις χαμηλότερες τιμές διαφθοράς. Ωστόσο, από την ανάλυση (Σχήμα
16), δεν προκύπτει σχέση εξάρτησης του δείκτη «εισοδηματική φτώχεια» και διαφθοράς για το έτος
2006 (F=0,455 με Sig(F)=0,514).
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Σχήμα 16: Εισοδηματική Φτώχεια και Διαφθορά

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, η εισοδηματική ανισότητα επιδρά σημαντικά στα επίπεδα
διαφθοράς, ενώ παράλληλα εντείνει το αίσθημα της κοινωνικής αδικίας και ταπείνωσης. Όπως
προκύπτει από την ανάλυση, ο δείκτης «εισοδηματική ανισότητα» σχετίζεται σε χαμηλό βαθμό με
τη διαφθορά (F=5,254 με Sig(F)=0,032). Η γραμμική σχέση είναι αρνητική, ενώ η ευθεία
παλινδρόμησης, που την ερμηνεύει, είναι η Y=128,102+(-2,003X). Επομένως, κάθε μείωση κατά
μια μονάδα της εισοδηματικής ανισότητας βελτιώνει τη διαφθορά κατά 2,003. Το έτος 2012, η
Ελλάδα σημειώνει τα υψηλότερα ποσοστά διαφθοράς, και ακολουθεί η Ιταλία. Η Ισπανία και η
Πορτογαλία διατηρούν σταθερά μέτρια επίπεδα, ενώ οι Σκανδιναβικές χώρες, όπως και η
Ολλανδία, σημειώνουν τις χαμηλότερες τιμές διαφθοράς αναφορικά με τον εν λόγω δείκτη.
Εντούτοις, το έτος 2006 (Σχήμα 17) δεν επιβεβαιώνεται στατιστική σημαντικότητα μεταξύ του
δείκτη «εισοδηματική ανισότητα» και διαφθοράς.
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Σχήμα 17: Εισοδηματική Ανισότητα και Διαφθορά
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3. Συμπεράσματα
Οι τέσσερις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία,
αποτελούν έως πριν την εκδήλωση της τρέχουσας κρίσης, ένα διακριτό μοντέλο κοινωνικού
κράτους με σημαντικές διαφορές, βέβαια, μεταξύ τους, κυρίως από τη δεκαετία του 2000 και
έπειτα. Ακόμη, διαφοροποιούνται και ως προς τα επίπεδα διαφθοράς που εμφανίζουν, καθώς οι
χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου σημειώνουν χαμηλότερη διαφθορά συγκριτικά με την Ιταλία και
την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, η τελευταία οικονομική ύφεση φαίνεται να επιδρά αρνητικά στα
επίπεδα κυβερνητικής απόδοσης των υπό εξέταση χωρών, και κατά επέκταση, να επιβαρύνει την
ικανότητά τους να διαχειριστούν τη διαφθορά. Για τις συνιστώσες της Παγκόσμιας Τράπεζας,
έλεγχος διαφθοράς, λογοδοσία, κυβερνητική αποδοτικότητα και ρυθμιστική ποιότητα, οι οποίες
καταδεικνύουν βέλτιστες κυβερνητικές επιδόσεις και χαμηλά επίπεδα διαφθοράς, καταγράφονται
βήματα πίσω και για τις τέσσερις χώρες. Τα επίπεδα νομιμότητας εμφανίζουν σημαντική
επιδείνωση για την Ελλάδα, σχετική πτώση για την Ισπανία και την Πορτογαλία και σταθερότητα
για την Ιταλία. Τέλος, αναφορικά με την πολιτική σταθερότητα σημειώνεται οπισθοδρόμηση για
την Ελλάδα και την Πορτογαλία, ενώ μετά την οικονομική ύφεση βελτιώνεται η θέση της Ιταλίας
και της Ισπανίας.
Η διαφοροποίηση των χωρών της Ιβηρικής χερσονήσου ως προς τα επίπεδα διαφθοράς
οφείλεται, τόσο στις επιδόσεις τους σε πολιτικοοικονομικό, όσο και κοινωνικό επίπεδο.
Ειδικότερα, οι καλύτερες επιδόσεις των χωρών της Ιβηρικής χερσονήσου, σχετίζονται σε πολιτικό
επίπεδο με τον έλεγχο της διαφθοράς, τη λογοδοσία, την κυβερνητική αποδοτικότητα, τη δικαστική
ανεξαρτησία, τα χαμηλά επίπεδα σπατάλης στις δημόσιες δαπάνες και εύνοιας στις αποφάσεις
κυβερνητικών εκπροσώπων. Βέβαια, για το έτος 2006, οι παράγοντες δικαστική ανεξαρτησία,
σπατάλη στις δημόσιες δαπάνες και εύνοια στις αποφάσεις κυβερνητικών εκπροσώπων επιδρούν με
χαμηλότερη ένταση στα επίπεδα διαφθοράς. Σε οικονομικό επίπεδο, περιλαμβάνονται για το έτος
2012, οι δείκτες που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα, την ηθική στην επιχειρηματική
συμπεριφορά και τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης. Αντιθέτως, η επίδραση των παραγόντων
αυτών προ κρίσης (2006), είναι σε μικρότερο βαθμό. Τέλος, από την ανάλυση επιβεβαιώνεται,
ακόμη, ότι οι κοινωνικοί δείκτες ευθύνονται, σε διαφορετικό βαθμό, βέβαια, για τα επίπεδα
διαφθοράς στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Συνεπώς, το ποσοστό κοινωνικών δαπανών (ως προς
το Α.Ε.Π.), η εισοδηματική ανισότητα και η φτώχεια συντελούν στη βελτίωση των επιπέδων
διαφθοράς των χωρών της Ιβηρικής χερσονήσου, το 2012, όχι όμως, το έτος 2006.
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Περίληψη
Η εργασία επικεντρώνεται στο κρίσιμο ζήτημα της επίδρασης της κρίσης στον υγειονομικό
τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο θα διερευνηθούν οι επιπτώσεις της στην παροχή υπηρεσιών, στην υγεία
του ελληνικού πληθυσμού, καθώς και στην ανάπτυξη υγειονομικών ανισοτήτων που κατ' επέκταση
δοκιμάζουν τις αντοχές του συστήματος υγείας. Είναι γνωστό ότι η οικονομική κρίση έχει
σημαντικές επιπτώσεις στους κοινωνικούς τομείς μιας χώρας. Τι συμβαίνει όμως στον υγειονομικό
τομέα; Το κοινωνικό φαινόμενο της κρίσης δημιουργεί, αναπαράγει, αμβλύνει ή οξύνει της
ανισότητες στην υγεία; Στην Ελλάδα, το φαινόμενο αυτό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι
επιπτώσεις του στον υγειονομικό τομέα δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς. Μια διεθνής βιβλιογραφική
ανασκόπηση επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι η αυξανόμενη οικονομική κρίση κατά τις τελευταίες
δεκαετίες έχει επιδράσει αρνητικά στην υγεία των πληθυσμών του Ο.Ο.Σ.Α.. Εύλογα, ο στόχος της
μείωσης των ανισοτήτων στην υγεία ως βασικό κριτήριο στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των πολιτικών κοινωνικής προστασίας οφείλει να βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου και
ακαδημαϊκού διαλόγου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Όμως πόσο εφικτή είναι η
προοπτική αυτή σε ένα περιβάλλον αυστηρών μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, επιτακτικής
ανάγκης για περιστολή των πόρων και κατακερματισμού των υφιστάμενων δομών; Μήπως η
τρέχουσα συγκυρία αναπόφευκτα οδηγεί σε ένα ζοφερό σενάριο μόνιμης λιτότητας; Και
αντιστρόφως, η αναζωογόνηση του κοινωνικού κράτους κατά πόσο θα μπορούσε να προσφέρει
διέξοδο από την κρίση; Άξονα ανάλυσης θα αποτελέσει η παρουσίαση δευτερογενών δεδομένων
από το οπλοστάσιο διαφόρων οργανισμών (ενδεικτικά, Eurostat, Eurobarometer, OECD, WHO),
συνδυάζοντας δείκτες κοινωνικοοικονομικής ανισότητας με δείκτες που αποτυπώνουν την
ανισότητα ως προς την πρόσβαση σε δομές υγείας, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την
επάρκεια στην κάλυψη των αναγκών και την αυτοαναφερόμενη κατάσταση υγείας των πολιτών.
Λέξεις κλειδιά: υγειονομικός τομέας, οικονομική κρίση, ανισότητες
1. Εισαγωγή
Μολονότι έχει προηγηθεί μια μακρά πορεία σχετικά ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης, το
έτος 2009 η χώρα βυθίστηκε σε μια περίοδο εκτεταμένης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής
κρίσης, παρουσιάζοντας δημοσιονομικό έλλειμμα πάνω από 13%, συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 2%
και διόγκωση χρέους σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 100% του ΑΕΠ (Petmesidou 2010, p.3).
Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 2000 η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε
συνέβαλε στην επιδείνωση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας, τα οποία εν πολλοίς
συνδέονται με αδύναμες πολιτικές άντλησης εσόδων, χαλαρή φορολογική διαχείριση και
ανεπαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Επιπλέον, εγγενείς αδυναμίες ως προς την προώθηση
πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στην οικονομία περιόρισαν τις δυνατότητες
θεμελίωσης ενός μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο να βασίζεται κυρίως σε επενδύσεις και εξαγωγές.
Η επιδείνωση των δημοσιονομικών παραμέτρων κατά το τέλος του 2009 οδήγησε σε
επανειλημμένες υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους οίκους
αξιολόγησης του εξωτερικού. Αυτό λειτούργησε αποτρεπτικά για την επιτυχή εξασφάλιση πόρων
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από τις διεθνείς αγορές και αποσταθεροποίησε την οικονομία (Eurofound 2014, European
Commission 2014, )
Υπό τις συνθήκες αυτές, έχει εφαρμοστεί μια σειρά αυστηρών μέτρων περιστολής των
δημοσίων δαπανών (2010), με στόχο την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές
και τη μείωση των επιτοκίων δανειοδότησης. Ακολούθησε η προσφυγή της χώρας για οικονομική
ενίσχυση στο Μηχανισμό Στήριξης, ο οποίος συγκροτήθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχοντας ως κύριο αίτημα την
παροχή στήριξης σταθερότητας σε διακυβερνητικό πλαίσιο, μέσω κοινά οργανωμένων διμερών
δανείων. Απατηλούς στόχους του προγράμματος στήριξης αποτέλεσαν η διόρθωση των
δημοσιονομικών και εξωτερικών ανισορροπιών, καθώς και η αποκατάσταση της
χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας της χώρας, ώστε η οικονομία να εισέλθει σε μια σταθερή
πορεία μελλοντικής ανάπτυξης.
2. Κυρίως μέρος
2.1. Μέθοδος της έρευνας
Μέσω (α) μιας διεθνούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης και (β) της παράλληλης διερεύνησης
δευτερογενών εμπειρικών δεδομένων από το οπλοστάσιο διαφόρων οργανισμών (ενδεικτικά,
Eurostat, Eurobarometer, OECD, WHO) επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι η αυξανόμενη οικονομική
κρίση κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιφέρει αρνητικές επιδράσεις στον υγειονομικό τομέα
αρκετών χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. και ειδικότερα στον υγειονομικό τομέα της Ελλάδας.
2.2. Αποτελέσματα της έρευνας
Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) εισήχθησαν
διαρθρωτικές αλλαγές για την αναβάθμισή του (3868/2010, 3845/2010, 3892/2010). Παγιώθηκε η
ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, η επέκταση του ωραρίου των
εξωτερικών ιατρείων, καθώς και η διενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων πέραν του
τακτικού ωραρίου, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του ΕΣΥ. Επιπλέον, επιβλήθηκε
η καταβολή του ποσού των τριών ευρώ για όλες τις υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων, γεγονός
που ανέπτυξε μια ευρεία συζήτηση γύρω από το ζήτημα της ισότητας στην υγειονομική πρόσβαση
(το ποσό αυτό αυξήθηκε σε 5 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2011). Δυνητικά, η στροφή των ταμείων
κοινωνικής ασφάλισης για σύναψη συμβάσεων με τα δημόσια νοσοκομεία, και όχι με τα ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα, υποσχόταν να συμβάλει τόσο στη μείωση του κόστους για τα ασφαλιστικά
ταμεία όσο και στη δημιουργία μιας πρόσθετης πηγής εσόδων για το ΕΣΥ (Albrecht, 2009).
Παράλληλα, η επίβλεψη των δαπανών επιχειρήθηκε με την εφαρμογή του συστήματος
διπλογραφικού λογιστικού ελέγχου των χρήσεων στα νοσοκομεία και την αναβάθμιση των
μηχανισμών τιμολόγησης και κοστολόγησης. Ομοίως, για τη διαχείριση και την παρακολούθηση
της ροής των φαρμάκων και των συνταγών των γιατρών, δημιουργήθηκε το σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης (ΣΗΣ), το οποίο προωθεί τη χρήση των γενόσημων φαρμάκων. Με αυτό τον
τρόπο το ΣΗΣ δύναται να παρέχει υποστήριξη στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για τον έλεγχο
και την εκκαθάριση των συνταγών και παραπεμπτικών, αλλά και την εν γένει παρακολούθηση των
δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης και υγειονομικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η συγκέντρωση και
συνεχής αξιολόγηση των στατιστικών πληροφοριών δίνει τη δυνατότητα για συντονισμένη
εποπτεία των δαπανών όλων των φορέων και κλάδων ασθένειας. Συγχρόνως, δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση σε ζητήματα λογοδοσίας και υποστήριξης του πολίτη με τη σύσταση του «Γραφείου
Υποστήριξης του Πολίτη», του «Συμβουλίου Διαβούλευσης, Διαφάνειας και Λογοδοσίας Υγείας
και Κοινωνικής Φροντίδας» και της «Εθελοντικής Ομάδας Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας».
Ωστόσο, η τάση μείωσης των υπερωριών στους νοσοκομειακούς γιατρούς επέφερε ασφυκτικές
πιέσεις τόσο στα κεντρικά όσο και σε περιφερειακά νοσοκομεία, στα οποία σημειώνεται
ανεπάρκεια ιατρικού προσωπικού έως και σήμερα. Η συνθήκη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στην
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ταχύτητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και στη δημιουργία
αλλά και αναπαραγωγή ανισοτήτων στον τομέα της υγείας (Economou, 2010).
Για την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλου του πληθυσμού σε ένα ενιαίο σύστημα
παροχής υπηρεσιών υγείας που στοχεύει στην πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, βελτίωση,
αποκατάσταση και προστασία της υγείας συστάθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Σε ένα ιδανικό πλαίσιο λειτουργίας του, ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμβάλει στη
μείωση των δαπανών και συγχρόνως στη βελτίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
ενσωματώνοντας όλες τις υγειονομικές παροχές σε είδος και το προσωπικό από τον Κλάδο Υγείας
(Bourgueil et al. 2012). Πέρα από τη διαχείριση των διατιθέμενων εισροών και εκροών, ο ΕΟΠΠΥ
διαμορφώνει τα κριτήρια και τους όρους για τη σύναψη συμβάσεων παροχής πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας περίθαλψης με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή με συμβεβλημένους
ιατρούς.
Στο ίδιο πλαίσιο θωράκισης της ισότητας και της ποιότητας στο χώρο υγείας, εισήχθη ο
υποχρεωτικός ποιοτικός έλεγχος των υγειονομικών υπηρεσιών των ιδιωτικών παρόχων από
εξουσιοδοτημένο φορέα. Αντίστοιχος έλεγχος προβλέφθηκε να διεξάγεται και στις δημόσιες
μονάδες υγείας από εσωτερικούς ελεγκτές. Παράλληλα, κρίθηκε αναγκαία η συγχώνευση των
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και η ακόλουθη υπαγωγή τους στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες
με γεωγραφικά κριτήρια. Αναφορικά με τις δαπάνες των δικαιούχων περίθαλψης στα φάρμακα, ο
Νόμος καθόρισε ποσοστό συμμετοχής 25% της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου. Ωστόσο, σε
φάρμακα που χορηγούνται για θεραπεία χρόνιων ή εξαιρετικά σοβαρών παθήσεων δύναται να
υπάρξει μείωση του ποσοστού συμμετοχής στο 10% ή ακόμη και 0% της διατιμημένης αξίας του
φαρμάκου.
Αντίθετα προς τους διακηρυγμένους στόχους των πολιτικών και τις αρχικές προβλέψεις των
δανειστών για αντιστροφή του οικονομικού κλίματος το 2011, η ύφεση εξακολουθούσε να
βαθαίνει, η ανεργία αυξανόταν και το δημόσιο χρέος διογκωνόταν. Με στόχο την περαιτέρω
περιστολή των δημόσιων δαπανών και την αύξηση των κρατικών εσόδων, αποφασίστηκε η
εφαρμογή μιας σειράς νέων μέτρων λιτότητας και περικοπών (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015), η οποία όξυνε το αίσθημα της κοινωνικής αδικίας (De
La Maisonneuve & Martins, 2013).
Ωστόσο, η αναποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη σε
συνδυασμό με την ανάγκη για θωράκιση του ευρωπαϊκού νομίσματος οδήγησαν στην έκτακτη
απόφαση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για κούρεμα του ελληνικού χρέους κατά 50% και
καταβολή συμπληρωματικού πακέτου στήριξης (Μνημόνιο ΙΙ). Όμως, βασική προϋπόθεση για την
πραγματοποίηση της δανειοδότησης ήταν η εφαρμογή μιας νέας σειράς αυστηρότερων μέτρων
λιτότητας, αναγκαίων για τη δημιουργία προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και ειδικού
μηχανισμού μόνιμης εποπτείας αναφορικά με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στη χώρα.
Προς την ίδια κατεύθυνση που χάραξε το Μνημόνιο Ι, η Κυβέρνηση όφειλε να συνεχίσει την
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων εκσυγχρονισμού και στο ΣΥ, στοχεύοντας στο παράδοξο δίπολο (α)
διατήρησης των δημόσιων υγειονομικών δαπανών σε χαμηλά επίπεδα (έως 6% του ΑΕΠ) και (β)
καθολικής πρόσβασης του πληθυσμού σε ποιοτική περίθαλψη.
Το σχέδιο αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης του ΕΣΥ προϋπέθετε τη συγκέντρωση όλων
των υγειονομικών διαδικασιών και ευθυνών λήψης αποφάσεων υπό το Υπουργείο Υγείας, ώστε να
επιτευχθεί μείωση της κατακερματισμένης δομής στη διακυβέρνηση του ΕΣΥ, περιστολή των
διοικητικών δαπανών, ενίσχυση και ενοποίηση του δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης,
εξορθολογισμός του νοσοκομειακού δικτύου και εν γένει βελτίωση της συνοχής στην πολιτική
υγείας. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας συγχωνεύτηκαν στον
Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και μεταφέρθηκαν στις αρμοδιότητες
του Υπουργείου Υγείας. Ο ΕΟΠΥΥ όφειλε πλέον να συνάπτει συμβάσεις για την αγορά υπηρεσιών
από μονάδες του ΕΣΥ, καθώς και ιδιωτικούς παρόχους, με κριτήριο τον οικονομικά αποδοτικότερο
τρόπο.
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Στο πλαίσιο συγκράτησης των δαπανών στο νοσοκομειακό τομέα, προωθήθηκε η πιλοτική
εφαρμογή του προγράμματος Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων-ΚΕΝ (ομοειδών διαγνωστικών
ομάδων-DRGs), με στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος κοστολόγησης ανά
κατηγορία θεραπείας στα νοσοκομεία για τη σύναψη συμβάσεων από τον ΕΟΠΠΥ με
αποδοτικότερο τρόπο (Geissler et al. 2011, Polyzos et al. 2013). Ομοίως, κρίθηκε σημαντική η
χρήση του ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης για την προμήθεια των ιατρικών υλικών, ο
υπολογισμός των αποθεμάτων και ροών των ιατρικών υλικών, η ετήσια δημοσίευση ισολογισμού
των νοσοκομειακών μονάδων, καθώς και η εφαρμογή μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς
και των άτυπων πληρωμών (φακελάκια).
Στα πλαίσια των κανόνων της ΕΕ περί προμηθειών, επιταχύνθηκε η διαδικασία εφαρμογής
ενός ενιαίου ηλεκτρονικού-πληροφοριακού συστήματος, το οποίο περιελάμβανε και την
ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Πέρα από την προφανή αποθάρρυνση των υπέρογκων και συχνά
αδικαιολόγητων συνταγογραφήσεων, συγχρόνως επιτυγχανόταν η τακτική αξιολόγηση των
διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τις ποσότητες, την αξία των φαρμάκων και το ποσό επανείσπραξης (rebate) από τα φαρμακεία και τις φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και η προώθηση της
χρήσης των γενόσημων φαρμάκων στην αγορά, η οποία μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της
ανάπτυξης ανταγωνισμού στην αγορά γενόσημων φαρμάκων, με τη μείωση της τιμής τους.
Παράλληλα, η εισαγωγή του αυτόματου μηχανισμού τριμηνιαίας επαν-είσπραξης/επιστροφής
χρημάτων (rebate) επί του κύκλου εργασιών των φαρμακευτικών παραγωγών υποσχόταν να
λειτουργήσει ως εγγυητής για τη διατήρηση της εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης εντός
των ορίων του προϋπολογισμού (Morgan & Astolfi, 2014).
3. Συμπεράσματα
Σήμερα συνεχίζοντας να διανύουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης (Μνημόνιο ΙΙΙ,
4336/2015) παρατηρούμε ότι εξακολουθούν να κυριαρχούν η απογοήτευση, η ανασφάλεια και η
έκπτωση της κοινωνικής αξιοπρέπειας, εντός ενός ρευστού κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο μεταρρύθμισης του τομέα υγείας, το ΕΣΥ υφίσταται αυστηρό έλεγχο των δημοσίων
δαπανών (Scherer & Devaux, 2010). Ειδικότερα, στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται η
διοίκηση των νοσοκομείων, η χαρτογράφηση των ικανοτήτων των δημόσιων υγειονομικών
μονάδων, ο έλεγχος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων
μηχανοργάνωσης.
Για την περαιτέρω διείσδυση των γενόσημων στην αγορά φαρμάκων απαιτούνται ενέργειες
όπως η μείωση των τιμών τους, η παροχή κινήτρων προς τους φαρμακοποιούς, η κατάρτιση νέων
πρωτοκόλλων για τις πιο ακριβές φαρμακευτικές δραστικές ουσίες και διαγνωστικές διαδικασίες,
καθώς και η εκπόνηση πρόσθετων οδηγιών συνταγογράφησης. Συγχρόνως, προωθείται η επέκταση
των ανώτατων ορίων είσπραξης επιστροφών (clawback) του 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις,
τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Προς την ίδια κατεύθυνση, η συγκρότηση
ενός κέντρου αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας δυνητικά μπορεί να συμβάλει στην ένταξη των
φαρμάκων σε θετικό κατάλογο.
Αναφορικά με τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, προβλέπεται
αφενός κατάρτιση σχεδίου για την εφαρμογή του συστήματος των κλειστών ενοποιημένων
νοσηλίων-ΚΕΝ (DRGs) ή άλλης διεθνούς τυποποιημένης μεθοδολογίας κοστολόγησης και
αφετέρου διενέργεια ετήσιων ανεξάρτητων οικονομικών ελέγχων στα νοσοκομεία. Παράλληλα,
αναπτύσσονται θεραπευτικά πρωτόκολλα, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,
για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.
Δεδομένων των αδυναμιών του ΕΣΥ, και κυρίως της πρωτοβάθμιας φροντίδας, για επαρκή
υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, σοβαρό οικονομικό πλήγμα προς τους πολίτες φέρει η
αύξηση του ΦΠΑ κατά δέκα μονάδες (από 13% σε 23%) στα νοσήλια της ιδιωτικής περίθαλψης.
Ας σημειωθεί ότι παρά τις προσπάθειες για θεμελίωση αγοραίας λογικής ανταγωνισμού στο χώρο
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της υγείας, η αύξηση του ΦΠΑ «στραγγαλίζει» τον ιδιωτικό υγειονομικό τομέα, σε μια κομβική
στιγμή για την οικονομική σταθερότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
Σε γενικές γραμμές, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η σωρεία των μεταρρυθμιστικών πλαισίων
δεν κατορθώνει να επιλύσει τα επιτακτικά ζητήματα εποπτείας των μηχανισμών και ελέγχου της
σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας. Παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και
εξοπλισμό, ενώ συχνά απουσιάζει η κουλτούρα διαλόγου μεταξύ της ιατρικής κοινότητας και των
κρατικών φορέων. Παράλληλα, απαντάται ανισότητα στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών και
αδυναμία περιφερειακής αποκέντρωσης. Βεβαίως, η υψηλή ιδιωτική δαπάνη προσομοιάζει
περισσότερο σε ένα ιδιωτικοποιημένο ΣΥ. Σε αυτές τις συνθήκες, η κατασπατάληση των πόρων και
η διαφθορά επιφέρουν αυξανόμενο κόστος, τεράστια ελλείμματα, στρεβλώσεις στην κατανομή των
πόρων και εκτεταμένη δυσαρέσκεια των πολιτών, αποκαλύπτοντας τις αδυναμίες και τη σαθρότητα
του κοινωνικού χαρακτήρα του ελληνικού Συστήματος Υγείας (Fowler et al. 2008, Rannan-Eliya,
2008, Siskou et al. 2008).
Συγχρόνως, η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος για καταστροφικές δαπάνες είναι
υψηλότερος στα Συστήματα Υγείας του Νοτιο-ευρωπαϊκού μοντέλου, όπως η Ελλάδα, καθώς σε
αυτά καταγράφονται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ιδιωτικών πληρωμών. Αντιστρόφως, οι πιο
πλούσιες χώρες έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν και να δίνουν προτεραιότητα σε τομείς της
κοινωνικής πολιτικής, όπως η υγεία, διατηρώντας σε σχετικά χαμηλά επίπεδα τις ιδιωτικές
πληρωμές και περιορίζοντας τον κίνδυνο ύπαρξης καταστροφικών δαπανών για τα νοικοκυριά
(OECD, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015).
Θεωρητικά, η παρουσία δημόσιου Συστήματος Υγείας και η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη
προστατεύουν τους πολίτες από τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι τα
νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, με υπεύθυνο ηλικιωμένο άτομο ή άτομο με χρόνια πάθηση,
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προβούν σε καταστροφικές δαπάνες υγείας. Προς αυτή την
κατεύθυνση, οι ιδιωτικές δαπάνες εισάγουν μια σειρά αγοραίων κριτηρίων στο πλαίσιο λειτουργίας
του δημόσιου Συστήματος Υγείας, στο οποίο τείνει να ισχύει ο άτυπος κανόνας «εάν πληρώσεις, θα
εξυπηρετηθείς αμέσως» (Miller et al. 2000, p.305).
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΟΞΥΝΣΗ
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Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΕΚΠΑ, Υπότροφος ΙΚΥ
Περίληψη
Η σημερινή κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα έχει συμβάλει στην
καλλιέργεια έντονου κλίματος αβεβαιότητας στους πολίτες, και κυρίως στους νέους, στην αίσθηση
ενός απρόβλεπτου μέλλοντος, καθώς και σε δραματική επιδείνωση στην προσωπική και
επαγγελματική ευημερία χιλιάδων πολιτών. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει επιπρόσθετα σε
όξυνση των κοινωνικών αλλά και των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Παρά τον τεράστιο αριθμό
μελετών που εστιάζουν στην τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς οι
επιπτώσεις της κρίσης στην ευημερία των μαθητών, στις μορφές που παίρνουν οι κοινωνικές και
εκπαιδευτικές ανισότητες σήμερα, καθώς και το πώς βιώνουν οι ίδιοι οι μαθητές τις επιπτώσεις
αυτές. Για το λόγο αυτόν, η παρούσα έρευνα θα διερευνήσει μέσω ομάδων εστίασης (focus group
interviews) τις εμπειρίες και τις νοηματοδοτήσεις 16 μαθητών Γυμνασίου ως προς τις επιπτώσεις
της κρίσης, καθώς και τις σκέψεις και προβολές τους ως προς το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει
η εκπαίδευση στην αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων.
Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικο-οικονομική κρίση, Ανισότητες, Ποιοτική έρευνα, Μαθητές
Γυμνασίο
1. Εισαγωγή
1.1Κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο
Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη σημαντικών πολιτικών και οικονομικών
αλλαγών. Η χώρα αντιμετωπίζει μια σοβαρή οικονομική κρίση και οδηγείται κάθε μέρα όλο και πιο
βαθιά στην ύφεση. Αντιμετωπίζει επίσης, μια προσφυγική κρίση που εγείρει έντονη ανησυχία για
το μέλλον, κρίση αξιών, και κρίση ταυτότητας. Όλα αυτά έχουν συμβάλει στη δημιουργία μιας όλο
και πιο σύνθετης κοινωνίας, στην καλλιέργεια έντονου κλίματος αβεβαιότητας στους πολίτες και
κυρίως στους νέους, και στην αίσθηση ενός απρόβλεπτου μέλλοντος.
Οι πρόσφατες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές έχουν επηρεάσει περισσότερο τα μεσαία
και χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Παρατηρείται οτι όσο πιο βαθιά στην κρίση μπαίνει η ελληνική
κοινωνία, τόσο περισσότερο βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ των προνομιούχων και των μεσαίων και
χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων. Οι τελευταίες ομάδες έχουν πληγεί περισσότερο από τα μέτρα
λιτότητας, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και τις δραματικές μειώσεις των μισθών και
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα (Zambeta, 2014).
Η τρέχουσα οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα έχει σημαδεύσει κάθε πτυχή
της ελληνικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό σύστημα,
στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, των κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών, των πολλαπλών
πολιτικών αναδιαρθρώσεων, της αβεβαιότητας, και των αυστηρών μέτρων λιτότητας, έχει
επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, και στα ήδη υπάρχοντα προβλήματά του έχουν προστεθεί ακόμα
περισσότερα (Ασκούνη, 2013, Paraskevopoulos & Morgan, 2011).
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Ο αντίκτυπος της κρίσης στην ελληνική εκπαίδευση αποτελεί σοβαρή απειλή για τους
εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους, καθώς και για το μέλλον της ελληνικής
κοινωνίας (Zambeta & Kolofousi, 2014). Ακριβώς όπως στην Ιταλία (Innes, 2013) ή την Ισπανία
(Canadell, 2013), η κοινωνική και οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει συμβάλει σε μια δραματική
επιδείνωση στην προσωπική και επαγγελματική ευημερία χιλιάδων εκπαιδευτικών και μαθητών,
και σε σοβαρή αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και των εκπαιδευτικών λόγω των
σοβαρών και καταστροφικών επιπτώσεων της κρίσης στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στην
πρόσβαση σε αυτήν για όλους (Chalari, 2016).
Στους δύσκολους καιρούς έντονης μεταβατικότητας και κινητικότητας που ζούμε στην
Ελλάδα, ο εκπαιδευτικός θεσμός, καλείται να ασκήσει καθοριστικό ρόλο στη προετοιμασία των
μαθητών για το νέο κοινωνικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον, την εξάλειψη των διακρίσεων, την
καλλιέργεια του αμοιβαίου σεβασμού και της συνεργασίας και την ένταξη των αλλοδαπών
μαθητών και μαθητριών στην ελληνική κοινωνία (Johnson & Hallgarten, 2002, Kenway & Bullen,
2000). Για να το καταφέρει αυτό είναι απαραίτητο να εμπιστευτεί τους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς - αυτούς δηλαδή που βρίσκονται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας - και να
τους δώσει την ευκαιρία να μιλήσουν, να αμφισβητήσουν και να σκεφτούν ξανά τις εκπαιδευτικές
προτεραιότητες και τους στόχους του σχολείου (Fielding & Moss, 2011, Ball, 2013).
1.2 Ερευνητικό πλαίσιο και σκοποί της έρευνας
Από μια πρώτη ενδεικτική μελέτη της σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας παρατηρήθηκε
ότι παρά τον τεράστιο αριθμό μελετών που εστιάζουν στον αντίκτυπο της τρέχουσας κοινωνικής
και οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα (βλ. ενδεικτικά έρευνες που επικεντρώνονται στις
επιπτωσεις της κρίσης στην υγεία, και την πρωτοβάθμια φροντίδα: Economou, κ.α., 2014,
Kentikelenis, κ.α., 2014, Mallianou & Sarafis, 2012, Ifanti, κ.α., 2013, Lionis & Petelos, 2013,
Baranouski, 2013, Kondilis, κ.α., 2013, έρευνες που επικεντρώνονται στις επιπτωσεις της κρίσης
στην ποιότητα ζωής των Ελλήνων: Frangos, κ.α., 2012, Miller, 2012, Economou, κ.α., 2011,
Maltezou & Pomerou, 2011, Matsaganis, 2011, Matsaganis & Leventi, 2011 κτλ.), δεν έχουν
μελετηθεί επαρκώς οι επιπτώσεις της κρίσης στην ευημερία των μαθητών και στα επίπεδα ευτυχίας
και ικανοποίησης απο τη ζωή τους, στις μορφές που παίρνουν οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές
ανισότητες σήμερα (βλ. ωστόσο Charamis & Kotsifakis, 2015, Συνήγορος του παιδιού, 2013, Νίκα,
2014, Chalari, 2016), καθώς και το πώς βιώνουν οι ίδιοι οι μαθητές τις επιπτώσεις αυτές (βλ.
ωστόσο Tsekeris, κ.α., 2015, Σπηλιοπούλου, κ.α., 2016).
Θέτοντας υπόψη τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα θα βάλει τους μαθητές στο κέντρο της
ερευνητικής διαδικασίας διερευνώντας τις εμπειρίες και τις νοηματοδοτήσεις τους ως προς τις
επιπτώσεις της κρίσης καθώς και τις σκέψεις και προβολές τους ως προς το ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει η εκπαίδευση στην αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων.
1.3 Θεωρητικό πλαίσιο
Το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας έρευνας θα αντλήσει απο το έργο του Bourdieu και
συγκεκριμένα απο τη θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου και της πολιτισμικής αναπαραγωγής. Η
θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου και της πολιτισμικής αναπαραγωγής αφορά στους αόρατους
μηχανισμoύς μέσα από τους οποίους συντελείται στο σχολείο η αναπαραγωγή της κοινωνικής
ανισότητας και μελετά την ύπαρξη των ανισοτήτων στην εκπαίδευση ως αντανάκλαση αλλά και
αφετηρία των αντίστοιχων κοινωνικών ανισοτήτων (Bourdieu & Passeron, 2014).
Μερικά απο τα βασικά στοιχεία της θεωρίας του πολιτισμικού κεφαλαίου και της
πολιτισμικής αναπαραγωγής είναι οτι δίνει έμφαση στη σημασία των πολιτισμικών διαδικασιών,
ενδιαφέρεται να ανακαλύψει γιατί οι δομές τείνουν να αυτο-αναπαράγονται και να εξετάσει την
εκπαίδευση ως σύστημα μετάδοσης ιδεών και γνώσεων (Shusterman, 1999). Βασική έννοια σε
σχέση με τα παραπάνω είναι η έννοια της αντιστάθμισης, η οποία είναι βασική στο σχεδιασμό και
στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πολιτικών. Σύμφωνα με τον Bourdieu αντιμετωπίζοντας τους
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διδασκόμενους, όσο άνισοι και αν είναι στην πραγματικότητα, σαν ίσοι μεταξύ τους, ίσους ως προς
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, το σχολείο οδηγείται στην πράξη να επικυρώνει με το βάρος
της εγκυρότητας του τις αρχικές ανισότητες στην παιδεία (Ασκούνη, 2004, σ. 29).
Έχοντας το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο ως βάση, θα γίνει μια προσπάθεια διερεύνησης των
δυνατοτήτων και της χρησιμότητας του Συναισθηματικού Κεφαλαίου (Emotional Capital) (Reay,
2000) ως εννοιολογικού εργαλείου για την ανάλυση των συχνά μη αναγνωρισμένων μηχανισμών
μέσω των οποίων συντελείται η αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας.
Σύμφωνα με την Cottingham (2016), η έννοια του συναισθηματικού κεφαλαίου αναδύεται
απο τη θεωρία της κοινωνικής πρακτικής του Bourdieu, και είναι μια μορφή πολιτισμικού
κεφαλαίου που περιλαμβάνει τους συναισθηματικούς πόρους, τις συναισθηματικές ιδιαιτερότητες
που τα άτομα ενεργοποιούν και ενσωματώνουν στα διάφορα διακριτά πεδία της ζωή τους. Όπως το
πολιτισμικό κεφάλαιο έτσι και το συναισθηματικό κατανέμεται άνισα στην κοινωνία (ο.π).
Επιπλέον θα μελετηθεί η πιθανή χρησιμότητα αυτού του εννοιολογικού εργαλείου στην
αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης, και συγκεκριμένα, το πώς θα μπορούσε ένα
ενδυναμωμένο συναισθηματικό κεφάλαιο να θωρακίσει τους μαθητές απέναντι στις δυσκολίες και
στις αντιξοότητες της ζωής τους.
1.4 Ερευνητικά ερωτήματα
Η παρούσα έρευνα θα επικεντρωθεί στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:




Πώς βιώνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τις επιπτώσεις της κρίσης στην ευημερία τους;
Πώς κατανοούν οι μαθητές και οι μαθήτριες τις μορφές που παίρνουν οι κοινωνικές και
εκπαιδευτικές ανισότητες στην εποχή της κρίσης;
Ποιό ρόλο παίζει το πολιτισμικό και συναισθηματικό τους κεφάλαιο σε αυτές τις
νοηματοδοτήσεις;

2. Κυρίως μέρος
2.1 Οντολογικές και επιστημολογικές παραδοχές
Η κύρια οντολογική παραδοχή της παρούσας έρευνας είναι ότι το κοινωνικό νόημα δεν είναι
σταθερό αλλά ρευστό, και συμμετέχει σε μια συνεχιζόμενη διαδικασία δημιουργίας και
αναδημιουργίας, είτε για να διατηρηθεί ως έχει, είτε για να αλλάξει. Επιστημολογικά, η παρούσα
έρευνα θεωρεί οτι ο κόσμος μπορεί να γίνει αντιληπτός μόνο μέσα από ένα ειδικό φακό, ο οποίος
σχηματίζεται και αναπτύσσεται μέσα στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν γεγονότα για τον κόσμο που
δεν παράγονται, κατά κάποιο τρόπο, κοινωνικά ή δεν εξαρτώνται από τις συμβάσεις της κοινωνίας.
Θεωρητικά, η μεθοδολογία και ο σχεδιασμός της έρευνας θα ενημερωθεί απο την ερμηνευτική
προσέγγιση (Creswell, 1998).
2.2 Μεθοδολογία της έρευνας
Ο στόχος της έρευνας αυτής δεν είναι η γενίκευση των συμπερασμάτων της αλλά η
προσπάθεια να ρίξει φως στις εμπειρίες, νοηματοδοτήσεις και προβολές στον λόγο ορισμένων
μαθητών Γυμνασίου. Η φύση της έρευνας και ο σκοπός της υποδηλώνει μια έμφαση στη μελέτη
των τρόπων με τους οποίους τα άτομα ερμηνεύουν τον κοινωνικό τους κόσμο και εντάσσονται σε
αυτόν - σκοπός που οδηγεί στην επιλογή της ποιοτικής μεθοδολογίας έρευνας (Gillborn, 2010).
2.3 Τεχνικές συλλογής δεδομένων
Για τη συλλογή των δεδομένων της συγκεκριμένης έρευνας θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική της
ομάδας εστίασης (focus group). Οι ομάδες εστίασης αποτελούν μια τεχνική παραγωγής πλούσιων
δεδομένων μέσα απο μια διαδικασία διάδρασης των συμμετοχόντων μιας ομάδας. Στις κοινωνικές
έρευνες, η τεχνική της ομάδας εστίασης προσφέρει ένα μέσο για τη διερεύνηση των τρόπων με τους
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οποίους τα υποκείμενα ερμηνεύουν τον κόσμο και τη θέση τους μέσα σε αυτόν και ταιριάζει σε έρευνες
που προσπαθούν να κατανοήσουν κοινωνικές διαδικασίες σε μια σχετικά παρθένα περιοχή έρευνας,
γιατί δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης του ερευνητικού πεδίου με πολύ ανοιχτό τρόπο. Επιπρόσθετα,
τα δεδομένα τα οποία παράγονται στο πλαίσιο ομάδων εστίασης δίνουν τη δυνατότητα στους ερευνητές
να διερευνήσουν την πολυεπίπεδη και δυναμική φύση της ανθρώπινης αντίληψης καθώς και τη
ρευστότητα, τις αντιθέσεις και την πολυφωνία των απόψεων, των συναισθημάτων και των εμπειριών
των συμμετεχόντων (Βreen, 2007). Επιπλέον, η διάδραση μεταξύ των μελών της ομάδας έχει ως
αποτέλεσμα η επιρροή των ερευνητών στη διαδικασία να είναι μικρότερη και να δίνεται μεγαλύτερη
βαρύτητα στις απαντήσεις των συμμετεχόντων (Krueger and Casey, 2000).
Η τεχνική αυτή είναι σύμφωνη με τις οντολογικές και επιστημολογικές παραδοχές της
συγκεκριμένης έρευνας και κρίθηκε ως η πιο ενδεδειγμένη ως προς την ηλικία, το επίπεδο
κατανόησης και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της ομάδας στην οποία απευθύνεται η έρευνα.
Κρίθηκε επίσης κατάλληλη λόγω των όσων μπορεί να αποκαλύψει σχετικά με το πώς βιώνουν οι
μαθητές τις επιπτώσεις της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πολλούς
ερευνητές, οι ομάδες εστίασης είναι πολύ βοηθητικές στη συλλογή δεδομένων τα οποία έχουν να
κάνουν με σημασίες πολύπλοκες και εξαιρετικά δύσκολες να προσεγγιστούν (Krueger & Casey,
2000), και προσφέρουν τη δυνατότητα πρόσβασης στους τρόπους με τους οποίους σκέφτονται οι
άνθρωποι για ένα καθορισμένο ερευνητικό θέμα.
2.4 Τεχνικές ανάλυσης δεδομενων
Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η κριτική ανάλυση λόγου ως η καταλληρότερη τεχνική για
την ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεχθούν απο τις ομάδες εστίασης. Η τεχνική αυτή
επιλέχθηκε λόγω του ότι ως πεδίο ερευνητικής πρακτικής εστιάζει την προσοχή της στον λόγο,
γραπτό ή προφορικό, τον οποίο βλέπει ως μια μορφή κοινωνικής πρακτικής η οποία διαμορφώνει
κοινωνικές ταυτότητες, βοηθά στην κατασκευή κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ατόμων,
συμβάλλει στην κατασκευή συστημάτων γνώσεων και πεποιθήσεων, ενώ παράλληλα
διαμορφώνεται απο όλα αυτά (Fairclough, 1995). Επιπλέον, επιλέχθηκε λόγω του οτι είναι
σύμφωνη με τις οντολογικες και επιστημολογικές παραδοχες, καθώς και με τους στόχους της
παρούσας έρευνας μιας και είναι μια ερευνητική πρακτική η οποία απορρίπτει την έννοια της
αντικειμενικής έρευνας και ενδιαφέρεται για την κοινωνική αλλαγή μέσα απο την απόδειξη και
ανάδειξη των πρακτικών διατήρησης του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανισότητας και του
κοινωνικού ελέγχου.
2.5 Πεδίο και κοινωνικά υποκείμενα της έρευνας
Η έρευνα θα διεξαχθεί σε δύο Γυμνάσια της Αττικής. Η επιλογή των σχολείων δεν είναι
τυχαία, έγινε με βάση τη σύσταση της ομάδας των μαθητών τους. Το 1ο Γυμνάσιο έχει κυρίως
μαθητές απο οικογένειες χαμηλής κοινωνικοοικονομικής τάξης και μεγάλο ποσοστό μαθητών από
οικογένειες μεταναστών και προσφύγων. Το 2ο Γυμνάσιο έχει κυρίως μαθητές απο οικογένειες
μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης και μικρό ποσοστό αλλοδαπών μαθητών. Ο αριθμός των
κοινωνικών υποκειμένων θα είναι περιορισμένος και η δειγματοληψία θα είναι σκόπιμη (Patton,
2002). Συγκεκριμένα, θα πάρουν μέρος 16 μαθητές, 8 απο κάθε Γυμνάσιο. Οι μαθητές θα είναι απο
τη Β και Γ τάξη Γυμνασίου και θα είναι και απο τα δύο φύλα.
2.6 Ζητήματα Δεοντολογίας
Στην έρευνα αυτή θα ακολουθηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του
Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, της Βρετανικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Έρευνας (BERA,
2011) και της Βρετανικής Ένωσης Κοινωνιολόγων (BSA, 2002). Επιπλέον θα ληφθούν υπόψη τα
Άρθρα 3 και 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες
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γραμμές δεοντολογίας επιλέχθηκαν ως κατάλληλες να βοηθήσουν στο στάθμισμα όλων των πτυχών
της διαδικασίας διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας, και στη διεξαγωγή μιας ηθικά αποδεκτής
έρευνας.
3. Προσδοκώμενα αποτελέσματα και συμβολή της έρευνας
Η παρούσα επιστημονική έρευνα πιθανόν να δώσει ευρήματα, τα οποία να συνεισφέρουν νέες
γνώσεις, να φωτίσουν άγνωστες πτυχές, και να συμβάλλουν στην πληρέστερη αποτίμηση και
κατανόηση ζητημάτων που αφορούν τις επιπτώσεις της ελληνικής κοινωνικής και οικονομικής κρίσης
στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην ευημερία των μαθητών και στη δομή των κοινωνικών και
εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας αυτής πιθανόν να προσφέρουν νέους
τρόπους σκέψης σχετικά με την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική, και να γίνουν
αφετηρία προβληματισμού σχετικά με τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες και τους στόχους του σχολείου
σε μια εποχή έντονης ανησυχίας για το μέλλον όπου όλα είναι υπό αμφισβήτηση.
Η έρευνα αυτή απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
και χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής. Μετά το πέρας της μελέτης θα παρουσιαστεί μια περίληψη
των σημαντικότερων ευρημάτων, τα οποία πιθανόν να συμβάλλουν θεωρητικά και εμπειρικά στη
βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής. Επιπλέον, μέσα απο αυτή τη μελέτη πιθανόν
να προβληθεί η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα.
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Περίληψη
Στο παρόν άρθρο επεξηγείται το φαινόμενο της γκετοποίησης που λαμβάνει χώρα σε
περιπτώσεις συγκροτημάτων κοινωνικής κατοικίας όπως και οι πιθανές στρατηγικές αποτροπής,
στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής προτάσεις: α) κοινωνική μείξη και περιορισμός του ποσοστού
ομάδων χαμηλής εισοδηματικής τάξης μέσα από τις κτιριολογικές και πολεοδομικές παραμέτρους
και μέσα από τον τρόπο διάθεσης των μονάδων στην αγορά, β) παροχή επαρκούς αριθμού μονάδων
που να ικανοποιούν τα πρότυπα διαβίωσης (life style) της μεσαίας τάξης, γ) πυκνότητες δόμησης
ανάλογες με τις περιοχές κατοικίας της μεσαίας τάξης, δ) καλή κατάσταση των κτιρίων, των
δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων και του πρασίνου και εξασφάλιση με θεσμικά μέσα της
χρηματοδότησης της συνεχούς συντήρησής τους και ε) χωροθέτηση σε περιοχές που είναι
ελκυστικές στη μεσαία τάξη, λόγω θέσης (π.χ. καλή πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση,
στις υπηρεσίες – αναψυχή).
Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική κατοικία, γκετοποίηση, στρατηγικές αποτροπής, Κύπρος.
1. Εισαγωγή
Η εξασφάλιση κατοικίας αποτελεί μια από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, κάτι το οποίο
έχει καταφανεί από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Η «εστία» αποτελούσε ανέκαθεν τον
πυρήνα του θεσμού της οικογένειας, το σημείο «εκκίνησης» της, ενώ παράλληλα ήταν το σημείο
συνάντησης των μελών της και το σημείο ζύμωσης της. Πέρα από βασική ανάγκη, λοιπόν, αυτό το
οποίο αποτελεί προτεραιότητα στις μέρες μας είναι η εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς κατοικίας, η
οποία να πληροί όλες τις απαραίτητες πρόνοιες και ανέσεις για την αξιοπρεπή διαβίωση των
κατοίκων του (Eurostat 2017). Ασφαλώς, παρ’ότι αυτός ο στόχος αποτελεί βασική ανθρώπινη
ανάγκη, είναι ευρύτερα γνωστό ότι δεν είναι εύκολα εφικτός. Παραβλέποντας τις ιδιαίτερες
συνθήκες που συναντώνται σε διάφορες περιοχές του κόσμου μας [π.χ. υπέρμετρη φτώχεια στην
Αφρικανική ήπειρο (Παστρικού 2016), πόλεμοι και βιαιοπραγίες στην Μέση Ανατολή (Άγουρος
2017)], ο στόχος της κάλυψης της κατοικίας για όλους τους ανθρώπους παραμένει ανέφικτος και
για τις ευημερεύουσες περιοχές του κόσμου μας όπως η Ευρώπη και οι ΗΠΑ (The Guardian 2017,
Butler 2018). Η αύξηση του αρίθμου των αστέγων, είτε μεμονωμένων ατόμων ή ακόμα και
οικογενειών, αποτελεί μια απτή απόδειξη αυτής της κατάστασης (Weber and Mulvihill 2017).
Επιπρόσθετα, αυτός ο στόχος δεν είναι εύκολα εφικτός σε χώρες οι οποίες βιώνουν μακροχόνια
οικονομική κρίση και στις οποίες υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν την
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δυνατότητα εξασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών στέγασης, με απώτερο αποτέλεσμα την
οικονομική και κοινωνική απομόνωση (ΚΟΑΓ 2018α).
2.1 Κοινωνική κατοικία και στρατηγικές αποτροπής γκετοποίησης
Για την απάμβλυνση του φαινομένου υιοθετούνται διάφορες μέθοδοι από τις εθνικές
κυβερνήσεις, είτε προς την περιστασιακή κάλυψη της ανάγκης που απευθύντοναι αποκλειστικά σε
άστεγους (π.χ. ξενώνες) (Άρσις 2018), είτε προς την μόνιμη κάλυψη της ανάγκης (π.χ. στεγαστικά
προγράμματα, στεγαστικά δάνεια, βοηθήματα, κτλ) (Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής
Δημοκρατίας 2018). Μια από τις μεθόδους που υιοθετούνται από τις εθνικές κυβερνήσεις είναι
αυτή της κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή η ενίσχυση των λιγότερο ικανών πολιτών προκειμένου να
καταστούν ικανοί να εξασφαλίσουν και να αποπληρώσουν την κατοικία τους. Τέτοιες ενέργειες
αποτελούν τα αντανακλαστικά των σύγχονων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, προκειμένου είτε
να δοθεί λύση σε σοβαρές περιπτώσεις ή να αποτραπεί – σε ορισμένες περιπτώσεις – ο
(εξ)αναγκασμός εγκατάλειψης της εστίας από μια οικογένεια. Στην Κύπρο υπεύθυνος οργανισμός
για θέματα κοινωνικής κατοικίας είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). Ο
ΚΟΑΓ ιδρύθηκε με τον περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμο Αρ. 42/80, είναι
Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής κοινωνικής στέγης
είτε με την πρόσφορα κατοικιών/διαμερισμάτων ή/και οικοπέδων και επιπλέον αποτελεί έναν από
τους κύριους φορείς υλοποίησης της στεγαστικής πολιτικής του κράτους (ΚΟΑΓ 2018β).
Ένα από τα ιδιαίτερα προβλήματα που συναντώνται σε περιπτώσεις κοινωνικής κατοικίας
είναι το φαινόμενο της γκετοποίησης. Ως γκετοποίηση νοείται η κοινωνικά αποκλεισμένη και
περιθωριοποιημένη οικιστική περιοχή, στην οποία ο πληθυσμός διαβιεί υπό συνθήκες αισθητά
υποβαθμισμένες σε σχέση με τις γειτονικές περιοχές (Parlalis et al. 2018). Η υποβάθμιση αφορά το
εισόδημα και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, την κατάσταση των κτιρίων, των υποδομών, την
υγιεινή και το αίσθημα ασφάλειας, ενώ όλοι αυτοί οι παράγοντες λειτουργούν αθροιστικά και
συμβάλλουν στην δημιουργία ενός φαύλου κύκλου όσον αφορά την διαδικασία της γκετοποίησης.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα μπορούν θα θεωρηθούν οι διάφοροι οικισμοί υποδοχής και
συγκέντρωσης μεταναστών (π.χ. περίπτωση Ειδομένης) (Τζίμας 2016) ή η συγκέντρωση μεγάλου
πληθυσμού μη γηγενών πληθυσμών σε μια περιοχή (π.χ. περίπτωση περιοχής νότια της οδού
Αθηνάς στο κέντρο της Αθήνας) (Γεωργιακώδης 2011).
Οι λόγοι που οδηγούν μια περιοχή να μην είναι ελκυστική και εν τέλει να αυξάνονται οι
πιθανότητες γκετοποίησης είναι α) επειδή η διαστρωμάτωση του υφιστάμενου πληθυσμού δεν είναι
ελκυστική με βάση τα κοινωνικά στερεότυπα της μεσαίας τάξης, β) επειδή οι μονάδες κατοικίας
δεν ικανοποιούν τα πρότυπα διαβίωσης (life style) της μεσαίας τάξης, γ) επειδή οι πυκνότητες και
άλλα χαρακτηριστικά χωροδιάταξης των μονάδων δεν είναι ελκυστικά, δ) επειδή το περιβάλλον και
οι εξωτερικοί χώροι του συγκροτήματος δεν είναι λειτουργικοί (π.χ. κινητικότητα, στάθμευση) ή
ελκυστικοί (π.χ. πράσινο, σκιά κλπ). Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης αποτελεί το
Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας, το οποίο είναι απομονωμένο και περιβάλλεται από στρατιωτικές
εγκαταστάσεις, χωράφια και εργοστάσια. Ακόμα και αν κάποτε ο οικιστικός ιστός του Δήμου
Αχαρνών επεκταθεί τόσο ώστε να φθάσει το Ολυμπιακό Χωριό, η δημιουργία αστικής συνέχειας θα
είναι αδύνατη. Τα κτίρια και το εμπορικό κέντρο της διεθνούς ζώνης θα λειτουργούν ως φράγμα
καθώς και οι τεράστιοι χώροι στάθμευση σφραγίζουν αυτή την προοπτική (Παππά-Σουλούνια
2009). Ένα από τα καλά παραδείγματα είναι η πρακτική που ακολουθείται στο Παρίσι, όπου η
γκετοποίηση τίθεται σε μια διαφορετική βάση: στην συγκεκριμένη πόλη γίνεται μια προσπάθεια να
απογκετοποιηθούν οι πλούσιες γειτονιές του Παρισιού, μέσα στις οποίες αναμένεται μέχρι το 2020
να χτιστούν πολλές κοινωνικές κατοικίες (O’Sullivan 2016).
Οι στρατηγικές αποτροπής της γκετοποίησης ποικίλουν, ειδικά στις ευρωπαϊκές χώρες. Στην
ουσία η αποτροπή της γκετοποίησης συνδέεται με την διατήρηση υψηλής ποιότητας διαβίωσης στα
οικιστικά συγκροτήματα και συνήθως συνδυάζεται με τις περιβαλλοντικές στρατηγικές, την
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πολιτική προώθησης και διάθεσης στην αγορά του μεριδίου που προορίζεται για τον σκοπό αυτό
και την κοινωνική εταιρική ευθύνη του φορέα υλοποίησης.
Η παρούσα έρευνα επισημαίνει τέσσερις βασικές κατηγορίες στρατηγικών αποτροπής: (α) Η
διαχείριση του ποσοστού της κάθε κοινωνικής/ εισοδηματικής ομάδας τους με μία λογική
κοινωνικής μίξης, (β) Η ικανοποίηση των προτύπων διαβίωσης της μεσαίας εισοδηματικής τάξης,
(γ) Η ρύθμιση των πυκνοτήτων δόμησης σε συνάρτηση με την αρχιτεκτονική πρόταση, (δ) Η
διατήρηση ενός καλού επιπέδου κατάστασης και συντήρησης του συγκροτήματος κατά την χρήση.
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες ή έρευνες που να προσδιορίζουν το ποσοστό των
ομάδων του κοινωνικού περιθωρίου ή της χαμηλής εισοδηματικής τάξης άνω του οποίου
ενθαρρύνεται η σταδιακή εγκατάλειψη του συγκροτήματος από τις υπόλοιπες ομάδες κατοίκων.
Σίγουρα, το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο. Ούτε επίσης μπορούν
αυτά τα ποσοστά εάν κριθούν ικανοποιητικά σε μία συγκεκριμένη πόλη ή χώρα να θεωρούνται ότι
επιτυγχάνουν παντού. Υπάρχουν επίσης ζητήματα που αφορούν συμπεριφορές που είναι ορατές
στους κοινόχρηστους χώρους (π.χ. καθαριότητα, βανδαλισμοί κλπ.) όπως επίσης και ζητήματα που
σχετίζονται με παράνομες ενέργειες. Σε τέτοιες περιπτώσεις αρκεί και μόνον η ύπαρξη τέτοιων
πρακτικών για να εξωθήσει στην γκετοποίηση, ενώ δεν είναι ζήτημα ποσοστών. Υπάρχουν
περιπτώσεις όπως αυτή του συγκροτήματος PortoBello Square στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου
ένοικοι της μεσαίας και υψηλής εισοδηματικής τάξης αισθάνονταν ικανοποίηση γιατί συμβιώνουν
με άτομα με σημαντικά μικρότερη οικονομική δυνατότητα σε μια γειτονιά και αποκομίζουν μία
αίσθηση συνύπαρξης και ισότητας στην πόλη (Nathan, 2014). Σε κάποιες κοινωνίες αυτό
προβάλλεται ως αρετή. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι η ύπαρξη προνομιούχων ή πολυτελών
κατοικιών στο συγκρότημα το κάνει ελκυστικό στη μεσαία τάξη, αντισταθμίζοντας τυχόν αυξημένα
ποσοστά κατοίκων με μικρό οικονομικό εκτόπισμα. Ο Οργανισμός Οίκησης του Ελσίνκι μέσα από
τη μακρόχρονη εμπειρία του έχει προσδιορίσει ως μέγιστο ποσοστό κατοικιών σε ένα συγκρότημα
που παραχωρούνται σε άτομα με σημαντική οικονομική υστέρηση το 50%. 40% των κατοικιών του
συγκροτήματος αφορούν και προορίζονται για τη μεσαία τάξη, ενώ 10% αφορά προνομιούχες
κατοικίες (Mytti, 2007).
2.2 Στερεότυπα κατοικίας για την μεσαία τάξη
Τα στερεότυπα για την κατοικία της μεσαίας τάξης, αλλά και τα πρότυπα διαβίωσης,
αποκλίνουν αρκετά από κοινωνία σε κοινωνία. Για παράδειγμα, η κρατούσα αντίληψη στην Κύπρο,
ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του ’60, είχε να κάνει με την ανάδειξη της κατοικίας ως αντικείμενο
κοινωνικού κύρους (Ioannou, 2018). Τα παραδείγματα ανεξάρτητων μονοκατοικιών, που
αποτέλεσαν την κύρια τυπολογία κατοικίας μέχρι το 1990, δείχνουν ότι η διαφοροποίηση της
μορφής της κάθε κατοικίας είναι επιθυμητή ώστε να αναδεικνύεται και σε κάποιες περιπτώσεις το
κτίριο να επιβάλλεται στον άμεσο περίγυρό του. Είναι μια σημαντική αλλαγή στο πρότυπο
διαβίωσης, αν συγκριθεί με το αμέσως προηγούμενο πρότυπο της παραδοσιακής αγροτικής οικίας,
που συνδέεται με την ραγδαία αστικοποίηση και την ταχεία μετάβαση στην τριτογενή οικονομία
αμέσως μετά το ’60 (Pyla, 2009). Σε αυτό το πλαίσιο οι οικιστικές αναπτύξεις οργανωμένης
δόμησης που αφορούσαν προσφυγικούς συνοικισμούς της περιόδου 1975-90 και έγιναν με βάση τις
αρχές της τυποποίησης και επανάληψης, απαξιώθηκαν γρήγορα από την κοινωνία. Μέσα από τα
αρνητικά σχόλια, που εντοπίζονται στον ημερήσιο τύπο, είναι εμφανές ότι η λιτότητα, η
επανάληψη και η ομοιομορφία δεν συνδέονται με τα στερεότυπα της κατοικίας της μεσαίας τάξης
στην Κύπρο (Ioannou & Nicolaou, 2018b). Αντίθετα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην περίπτωση
του Portobello Square (Housing Design Awards, 2018), φαίνεται ότι η ομοιομορφία και η λιτότητα
των μορφών και η καλή ένταξη στον περίγυρο, μάλλον εκτιμάται, ειδικά από τον πληθυσμό με
μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια. Είναι προφανές από την πιο πάνω σύγκριση ότι τα στερεότυπα
της «καλής» κατοικίας σε αρκετό βαθμό διαφέρουν. Συνεπώς στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχει
η ανάγκη για έρευνα και προσδιορισμό των αρχιτεκτονικών στοιχείων που δυνατόν να
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δημιουργούν αρνητικούς συνειρμούς και να συμβάλλουν στην εγκατάλειψη των συγκροτημάτων
από τις κοινωνικές ομάδες που έχουν την οικονομική ευχέρεια να το πράξουν.
Είναι προφανές ότι οι γειτονιές με χαμηλές πυκνότητες και η προαστιακού τύπου ανάπτυξη
θεωρούνται στις περισσότερες χώρες ως ελκυστικότεροι τόποι κατοίκησης και περιοχές
υψηλότερου κύρους (Ioannou & Nicolaou, 2018a). Η πυκνότητα, παρ' όλα αυτά, συνδέεται και με
την οικονομική βιωσιμότητα των συγκροτημάτων στέγασης. Προφανώς η πολιτεία δεν μπορεί να
διαθέτει χαμηλής πυκνότητας συγκροτήματα στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, διότι αυτό θα
αποτελούσε κακή διαχείριση της γης και των άλλων πόρων, καθώς και εξαιρετικά δαπανηρή
επιλογή. Ωστόσο η αντιστρόφως ανάλογη σχέση αξίας και πυκνότητας δεν πάντα είναι ο κανόνας,
το παράδειγμα της ανάπτυξης ψηλών κτιρίων που περιλαμβάνουν υψηλής αξίας διαμερίσματα, που
σήμερα τείνει να επικρατήσει και σε μικρές μεσογειακές πόλεις, παρά την αρνητική σε άλλα πεδία
κριτική, δείχνει ότι υπάρχουν στρατηγικές αύξησης της πυκνότητας που μπορούν να αποδώσουν
και αξία στο συγκρότημα. Το παράδειγμα του «Aylesbury Estate» (Turner, 2016) είναι ιδιαίτερα
διαφωτιστικό όσον αφορά στην σχέση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, ο βέλτιστος αρχιτεκτονικός
σχεδιασμός και η εκμετάλλευση πολλών αδόμητων και προβληματικών χώρων έδωσε τη
δυνατότητα για σημαντική αύξηση της πυκνότητας (από 2.700 στις 4.000 κατοικίες στον ίδιο
χώρο), ενώ παράλληλα αύξησε την ελκυστικότητά του δίνοντας την δυνατότητα για πωλήσεις
μεριδίου των κατοικιών στην αγορά και εξασφάλιση σημαντικών κερδών. Σε αυτή την περίπτωση
συζητήθηκε και η αύξηση του ύψους των κτιρίων. Ένα άλλο δεδομένο που μπορεί να επιτρέψει την
αύξηση των πυκνοτήτων έχει να κάνει με την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής ή με την
εκμετάλλευση της προνομιούχας θέσης της ή και τα δύο. Πολλές φορές υποβαθμισμένες περιοχές
με χαμηλές αξίες γης βρίσκονται πολύ κοντά στα κέντρα των πόλεων ή σε σημεία με
πλεονεκτήματα που αν τύχουν καλού χειρισμού μπορούν να αυξήσουν την ελκυστικότητα των
παρεχόμενων μονάδων. Για παράδειγμα στο Ελσίνκι (Mytti, 2007), μεγάλο τμήμα της διαθέσιμης
πρώην βιομηχανικής γης βρισκόταν πλησίον της ακτής της θάλασσας ή των λιμνών. Η θέα
επιφανειών νερού, πρασίνου ή άλλου ορίζοντα με οπτικό ενδιαφέρον είναι σημαντικό στοιχείο
ελκυστικότητας και αξίας ενός ακινήτου. Με την κατάλληλη εκμετάλλευση αυτών των
πλεονεκτημάτων κατά τον σχεδιασμό του συγκροτήματος η αύξηση των πυκνοτήτων μπορεί να
αποβεί θετική αντί αρνητική, αντίθετα με την αρχική αίσθηση. Οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί
επίσης αποτελούν ένα εργαλείο προσέλκυσης αξιόλογων σχεδιαστικών προτάσεων που να
παρέχουν σύγχρονη αισθητική και ποικιλόμορφη προσέγγιση, πρακτική που επίσης εφαρμόζεται
στο Ελσίνκι.
Οι τρείς στρατηγικές που περιεγραφήκαν πιο πάνω αφορούν στη φάση του προγραμματισμού
και υλοποίησης της ανάπτυξης. Η κρισιμότερη φάση είναι η τελευταία και αφορά την διαχείριση,
συντήρηση και διατήρηση της καλής κατάστασης των κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων. Οι
στρατηγικές για την μετά την κατασκευή και κατοίκηση περίοδο εστιάζουν σε δύο βασικούς
άξονες: (α) Την οργανωτική ρύθμιση ώστε να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και συνεχής
μέριμνα και ευθύνη για τους κοινόχρηστους χώρους και τις εξωτερικές και ορατές όψεις του
συγκροτήματος (β) Την ανάπτυξη κουλτούρας συγκατοίκησης και συλλογικής ιδιοκτησίας των
χώρων που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και εποπτικά ώστε να διαφυλάξει τις ζημιές και την
εγκατάλειψη. Η οργάνωση του σχήματος συντήρησης του συγκροτήματος γίνεται από την φάση
του προγραμματισμού του έργου. Στο κόστος για την κάθε κατοικία περιλαμβάνεται και το ετήσιο
κόστος συντήρησης και διαχείρισης για το οποίο εξασφαλίζονται πόροι μέσω εφάπαξ συνεισφοράς
των χρηματοδοτών του έργου, μέσα από μελλοντική εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του
έργου και μέσα από περιοδικές συνδρομές των ιδιοκτητών των μονάδων. Οι δύο πρώτες επιλογές
παρέχουν σίγουρα μεγαλύτερη ασφάλεια. Στο «Steilshoop» στο Αμβούργο ενεπλάκη ο ιδιωτικός
τομέας στην κατασκευή και διαχείριση του έργου μέσα από το μοντέλο «Urban Improvement
Districts» (Kreuz, 2009), το οποίο επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα μέσα από χρήση χώρων του
συγκροτήματος να εξασφαλίζει πόρους για την συντήρηση και την καλή του κατάσταση. Η
ανάπτυξη συλλογικής κουλτούρας και η ανάπτυξη του αισθήματος της γειτονιάς και της
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αλληλεγγύης επιτυγχάνεται μέσα από κοινωνικά προγράμματα που έχουν διπλό στόχο: (ι) να
εφοδιάσουν τις μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες με εφόδια που θα αναβαθμίσουν την
προσωπική τους ζωή και επαγγελματική κατάσταση αποτρέποντας ενδεχόμενη περιθωριοποίηση,
(ιι) να οικοδομήσουν δεσμούς και κοινωνικά δίκτυα μεταξύ των κατοίκων του συγκροτήματος. Αν
προκύψει ένα άτυπο πλέγμα ελέγχου και σεβασμού των υπολοίπων που θα αποτρέψει
βανδαλισμούς και ακραίες συμπεριφορές και από την άλλη θα ενεργοποιήσει τους κατοίκους στην
προσφορά εθελοντικής συλλογικής εργασίας για μικρά ζητήματα της γειτονιάς τους, το
συγκρότημα θα ωφεληθεί. Είναι σημαντικό για ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχει διασύνδεση με
δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες και να δημιουργούνται μονάδες στήριξης ειδικών ομάδων
πληθυσμού (π.χ. γυναικών). Στο ίδιο πλαίσιο μπορεί να ενταχθεί και η παροχή οικογενειακής
συμβουλευτικής υποστήριξης σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τέλος, είναι θετικό οι
κάτοικοι να ενθαρρύνονται να διαθέτουν ελεύθερο χρόνο στους κοινόχρηστους χώρους του
συγκροτήματος, μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ που είτε να είναι οργανωμένα
από τον φορέα διαχείρισης, είτε και αυθόρμητα πάρτι ή άλλες συνάξεις που θα διατηρήσουν την
ανθρώπινη παρουσία και τη δημιουργική χρήση των χώρων και των πόρων του έργου (Parlalis et
al, 2018).
3. Συμπεράσματα
Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι στρατηγικές αποτροπής της γκετοποίησης στα συκγροτήματα
κοινωνικής κατοικίας θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να λαμβάνουν υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά
της κάθε χώρας, πόλης η συγκροτήματος. Για το σκοπό αυτό πριν από την σύνταξη οποιουδήποτε
προγράμματος θα πρέπει να γίνεται εις βάθος μελέτη της κάθε περίπτωσης ως προς: (α) τη
δυνατότητα, τις μεθόδους και τα ποσοτικά στοιχεία επίτευξης και διατήρησης της κοινωνικής μίξης
και συνοχής, (β) τον προσδιορισμό και την ικανοποίηση των βασικών προτύπων διαβίωσης της
μεσαίας εισοδηματικής τάξης, (γ) την εξισορρόπηση των πυκνοτήτων δόμησης και κατοίκησης σε
σχέση και με την αρχιτεκτονική πρόταση, (δ) την οργάνωση ενός αειφόρου συστήματος
διαχείρισης και συντήρησης των υποδομών καθώς και κοινωνικής στήριξης των κατοίκων.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟ ΦΥΛΟ ΩΣ ΕΡΩΤΗΜΑ» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» (*)
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β. ΔΗΜΟΥΛΑ
Βουβούση Μαρία
mariavouvousi@gmail.com
Φιλόλογος ΠΕ02
Περίληψη
Τα φύλα είναι διακριτά, αλλά, ακόμα και μέσα στην ομάδα των αντρών και των γυναικών,
παρατηρούνται αποκλίσεις, σε σωματικούς χαρακτήρες [πρωτεύοντες (γεννητικά μέρη: σπερματικό
επιθήλιο, πόροι, γεννητικός ύβος, γεννητική σχισμή), δευτερεύοντες (στήθος / μαστός, τρίχωμα,
καρωτίδα / φωνή, λεκάνη, σκελετός / μύες)], σεξουαλικό ένστικτο (τάση, τρόπος πλησιάσματος,
αισθήσεις, ενεργητικότης) και συμπεριφορά (αισθηματική ζωή, νοητικές ικανότητες, απασχόληση,
ντύσιμο) των ανθρώπων. Με στόχο μας την ασφαλέστερη άποψη, για την ψυχοβιοπαθολογία
προσώπων, που θα αποτελούσαν το αντικείμενο της μηνιαίας περιοδικής σειράς μας «Η
Ψυχοβιοπαθολογία στην Ιστορία», ευρέθηκε (Περιγραφική / στατιστική / ερμηνευτική μέθοδος),
ότι η φυλοσυμπεριφορά φτάνει τους 43.046.721 τύπους, που μπορούν να συμποσωθούν,
αδρομερώς, σε 81 συνδυασμούς, επιφανειακά, μόνον, διαφοροποιούμενοι στα δύο φύλα. Δεν
υπάρχουν δύο φύλα, αλλ’ ο «άνθρωπος», που συμβαίνει να εκτελεί λειτουργίες, ανάμεσα σε ένα
συνεχές, [(θεωρητικά) απόλυτα αρσενικό - (θεωρητικά) απόλυτα θηλυκό], μεταξύ των οποίων η
μίξη του αρσενικού προς το θηλυκό και του θηλυκού προς το αρσενικό.
Λέξεις κλειδιά: φύλο, βιοφυλοδείκτες, αρσενισμός, θηλυσμός, sexcontinuum
* (Θεοδώρα Παπαδημητρίου, Ευριπίδης Δημουλάς, Έλλη Βέλλιου, Γεώργιος Ζαμπέτογλου,
Δημήτριος Δημάκας, Ιωάννης Τρίγκας, Βασιλική Ζησοπούλου, Κωνσταντίνος Ζαμπάκας,
Νεκταρία – Φιλίτσα Αγραφιώτη, Μαρίτα Μπαλμπούζη, Ολυμπία Καλαμπαλίκη, Ιωάννης
Κωνσταντινίδης, Αγορίτσα Οικονόμου, Στυλιανή Θηβαίου, Σταμάτης Ξαγρεμμενάκος, Δημήτριος
Λιόβας, Χρήστος Πολύζος)
1. Εισαγωγή
Τα φύλα είναι, βεβαίως, διακριτά (Παρασκευόπουλος, 1985), αλλ’ αυτό πολύ λίγο
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (Kalat, 19985), καθώς, ακόμα και μέσα στην ομάδα των
αντρών και των γυναικών, παρατηρούνται πλείστες όσες αποκλίσεις, όσον αφορά σε σωματικούς
χαρακτήρες [πρωτεύοντες (γεννητικά μέρη: σπερματικό επιθήλιο, πόροι, γεννητικός ύβος,
γεννητική σχισμή), δευτερεύοντες (στήθος / μαστός, τρίχωμα, καρωτίδα / φωνή, λεκάνη, σκελετός /
μύες)], φυλοορμονικό ένστικτο (τάση, τρόπος πλησιάσματος, αισθήσεις, ενεργητικότης) και
συμπεριφορά (αισθηματική ζωή, νοητικές ικανότητες, απασχόληση, ντύσιμο) των ανθρώπων
(Hirschfeld, 1962). Με αυτά, στο μυαλό μας, στοχεύσαμε στο να ’βρούμε πώς θα έχουμε
ασφαλέστερη άποψη, για την ψυχοβιοπαθολογία των ανθρώπων,
αντιστοιχώντας το
συμπεριφορικό επιφαινόμενο με το βιολογικό τους υπόστρωμα.
2. Μέθοδος.
Βιβλιογραφική / περιγραφική / στατιστική / ερμηνευτική, πάνω στα ευρήματα του Magnus
Hirschfeld, επί εκατοντάδων προσωπικοτήτων, ιδιαίτερου ψυχοφυλοβιοπαθολογικού
ενδιαφέροντος, ενταχθησόμενες στην μηνιαία περιοδική σειρά μας «Η Ψυχοβιοπαθολογία στην
Ιστορία».
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3. Αποτελέσματα.
Ευρέθηκε, ότι η, κατά το φύλο, συμπεριφορά φτάνει (κατά τα ανάμικτα, ψυχοσωματικά,
ιδιώματα του ατόμου) τους 43.046.721 τύπους, που μπορούν να συμποσωθούν, αδρομερώς, σε 81
συνδυασμούς, επιφανειακά, μόνον, διαφοροποιούμενοι στα δύο φύλα. Πρόσφατες ερευνητικές
διαπιστώσεις επιβεβαιώνουν ότι το πλήθος της διαφοροποίησης εδράζεται στους γεννητικούς
βιολογικούς παράγοντες (χρωμοσωμικό μωσαϊκό), που εκφράζονται μέσω των ορμονών του
φύλου, σε μίξη, ανάμεσά τους.
4. Ανάλυση
4.1. Χρωμοσωμικά μωσαϊκά
«Κατ’ αρχήν, απώλεια χρωμοσώματος (κατά την κυτταρική διαίρεση) συνεπάγεται γενικά
(όχι, όμως, πάντα) τον θάνατο του οργανισμού στο στάδιο της ανάπτυξής του. Το σύνδρομο Turner
παρατηρείται μόνο στις γυναίκες (ο συνδυασμός ΥΟ δεν είναι, σχεδόν σίγουρα, βιώσιμος) και
σπάνια: ένα μόνο «Χ» χρωμόσωμα (ΧΟ) και γονάδες υποτυπώδεις ή απούσες (γοναδική
δυσγενεσία) με πρόβλημα στα γεννητικά όργανα (ωοθηκική αγενεσία), μικροσωμία, και, συχνά,
συγγενείς ανωμαλίες και μη ωρίμανση κατά την ήβη, με κανονική, όμως, ευφυΐα, αλλά με ειδικές
γνωστικές διαταραχές (π.χ. μεγάλη δυσκολία στις αριθμητικές δοκιμασίες και στα τεστς αντίληψης
οπτικών μορφών και οργάνωσης χώρου). Η μη φυσιολογική διαίρεση του 23ου χρωμοσώματος
επιφέρει στον εν αναπτύξει οργανισμό ένα «Χ» ή ένα «Υ» χρωμόσωμα παραπάνω. Στην (και
συχνότερη: 1 στις 400 γεννήσεις) περίπτωση του ΧΧΥ (σύνδρομο Klinefelter) τα άτομα διαθέτουν
μικρούς όρχεις πράγμα που στην ήβη συνεπάγεται έκκριση τεστοστερόνης τόσης μόνον ως να
αναπτυχθούν τα γεννητικά φυσιολογικού άρρενος (τα σπερματικά σωληνάρια δεν είναι
φυσιολογικά και δεν δημιουργούνται σπερματοζωάρια) ενώ τονίζονται γυναικεία χαρακτηριστικά
(μαστοί, ψηλό κατ’ αντιπαράσταση ανάστημα) πράγμα που φαίνεται πως επαυξάνεται στα
μωσαϊκά ΧΧΧΥ και ΧΧΧΧΥ ̇ παρατηρείται νοητική καθυστέρηση. Οι άντρες του τύπου ΧΥΥ (1
στις 1000 γεννήσεις) είναι ψηλότεροι, επειδή, καθώς η αυξητική ορμόνη έχει αύξουσα εν τη
αναπτύξει ροή, όλα στο εν γένει «περιβάλλον» τους συντείνουν σ’ αυτό το πράγμα, που τους κάνει,
στο όλον υποθαλαμοϋποφυσιοενδοκρινικό πλέγμα, όπου κι αυτή, να είναι σαφώς ιδιαίτερα
επιθετικοί, όχι τόσον πρωτογενώς λόγω καταπίεσης (απώθησης) και ορμητικότητάς των, όσον ως
ασυνείδητη, μετουσιωμένη (νοσηρή) επιθετική συμπεριφορά, που τους κάνει πιο εύκολο από τους
άλλους άνδρες, να καταλήξουν, ως ψυχασθενείς, στα νοσοκομεία ή στις φυλακές, για αποτρόπαια,
μάλιστα, εγκλήματα. Στη γυναίκα, το υπερθηλυκό ΧΧΧ έρχεται δεύτερο (μετά την ως άνω
γοναδική δυσγενεσία), σε συχνότητα, ανωμαλία. Οι τύποι ΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧ συνεπάγονται
νοητική καθυστέρηση. Τα παραπάνω δείχνουν, ότι, σαφώς, το θηλυκό (απαραίτητο, ως η βάση
της ανθρώπινης κληρονομιάς, για να επιζήσει ο οργανισμός), παρουσιάζει μεγαλύτερη ένταση
φύλου απ’ ό,τι το αρσενικό, του οποίου αυτή η φυλική ένταση δεν ξεπερνάει τα δύο Υ. Συχνά, σε
ηπίωση ή αντιστάθμιση του (έντονου) Υ έρχεται το Χ, κάποτε κατά πολύ. Υπάρχουν μωσαϊκά ως
ΧΧΥΥ και ΧΧΧΥΥ, καθώς και του τύπου ΧΥ/ΧΧΥ, που φαίνεται να πλησιάζει προς τον
ερμαφροδιτισμό, ο οποίος υπάρχει αυτούσιος (όρχεις και ωοθήκες στο ίδιο άτομο) στον τύπο
ΧΧ/ΧΥ και παρόμοιους. Το σύνηθες, όμως, είναι το (από λίγο ως πολύ) «θηλυκό» θηλυκό και το
(από λίγο ως πολύ, όχι όμως στην ίδια ένταση με το πρώτο) «αρσενικό» θηλυκό. Τελικά, δεν
υπάρχει, γενετικά, παρά μόνον το (κανονικό ως υπέρ-κανονικό) θηλυκό, που, στις (στατιστικά)
μισές του περιπτώσεις, αρρενίζει. Στην ουσία, υπάρχει μόνον «θηλυκό», που, για λόγους
αναπαραγωγής, ένα μέρος του στρέφεται -φυλικά- «εναντίον» του.» (Δημουλάς, 1993, 42-4)
4.2. Διαδικασία διαφορισμού των φύλων
Η διαδικασία διαφορισμού των φύλων αρχίζει αρκετά νωρίς, με την διαμόρφωση του
νευρικού, κυκλοφορικού και ενδοκρινικού συστήματος, καθώς και των αισθητήριων οργάνων
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(Καραπέτσας, 1988, 46-50). Την μεγαλύτερη ανάπτυξη την έχει ο εγκέφαλος (Παρασκευόπουλος,
1985, 1, 132) και τα γεννητικά όργανα (Καραπέτσας, 1988, 46-50). Αν και είναι πολύ δύσκολο να
βγάλει κανείς αιτιώδεις σχέσεις, μεταξύ κυκλοφορικού – εγκεφάλου – νευρικού – γεννητικού
συστήματος, η επίσπευση της ακολουθίας, προς τα εμπρός, δείχνει την «αγωνία» του οργανισμού,
για την σωστή και πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του νευρικού συστήματος, που είναι αυτό, που
θα αναπτύξει, σωστά, τον όλο οργανισμό, και ως προς το φύλο (Δημουλάς, 1990α). Ο γονότυπος
του φύλου, αργά ή γρήγορα, θα εκδηλωθεί, αλλά το πρόβλημα είναι πόσο γρήγορα αυτός θα
εκδηλωθεί και πώς θα αποφευχθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο γονότυπος ίσως και να μην
εκδηλωθεί στην πληρότητα και στην καθαρότητά του (Δημουλάς, 1999). Η ανάπτυξη του νευρικού
συστήματος είναι αυτή, που θα δώσει το γονοτυπικό φύλο, στο έμβρυο, και φαινοτυπικά
(Δημουλάς, 1998). Αυτό εξαρτάται από το πόσο καλά θα εργαστεί το ορμονικό (εννοώντας, με
αυτό, το φυλικό) «εργοστάσιο» του οργανισμού, για να τελειοποιηθεί το νευρικό σύστημα, ο
σκοπός της τελειοποίησης του οποίου είναι, ακριβώς, η φυλοποίηση του οργανισμού (Δημουλάς,
1999). Η ταυτοποίηση του φύλου είναι το κριτήριο της σωστής και ομαλής ανάπτυξής του
(Δημουλάς, 1998, 1999). Η καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος συνδέεται με την άριστη
νοητική λειτουργία (εγκέφαλος) και, μόνο όταν η νευρική και νοητική λειτουργία είναι άριστη,
μπορεί να είναι, από λίγο έως πολύ, άριστη και η (πλήρως ταυτοποιήσιμη, ως προς το φύλο)
σωματική ανάπτυξη (Δημουλάς, 1990α).
Αν και η διαδικασία διαφορισμού των φύλων θα πρέπει να έχει αρχίσει αρκετά νωρίς, ως το
κρίσιμο στάδιο του διαφορισμού των, που είναι το διάστημα της έκτης εβδομάδας, έως τον τρίτο
μήνα όλα τα έμβρυα είναι θηλυκά, με τα αρσενικά μόνον δυνάμει αρσενικά, και μόνο στο
διάστημα αυτό είναι που θα αρχίσει να σχηματίζεται ο φαινότυπος του παιδιού (Netter, 1983). Η
έντονη κυτταρική διαφοροποίηση μεταξύ τρίτης εβδομάδας και τέλους του δεύτερου μήνα, οδηγεί
στη διαμόρφωση του νευρικού, κυκλοφοριακού, και ενδοκρινικού συστήματος, καθώς και των
αισθητήριων οργάνων (Καραπέτσας, 1988, 50). Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη την έχει ο εγκέφαλος
(Παρασκευόπουλος, 1985, 97, Cowan, 1979). Το έμβρυο, καθώς μεγαλώνει και αναπτύσσεται, από
την ώρα που σχηματίζεται η καρδιά και τα αγγεία που κυκλοφορούν το αίμα, αλματώδη αύξηση
παίρνει στον εγκέφαλο (Cowan, 1979, Δημουλάς, 1990α), ενώ αρχίζουν και διαφορίζονται τα
γεννητικά όργανα (Netter, 1983). Με την ανάπτυξη του κυκλοφοριακού συστήματος φαίνεται να
αυξάνεται και ο εγκέφαλος και τα γεννητικά όργανα (Δημουλάς, 1990α, 1998). Ήδη, από τον τρίτο
μήνα, τα εξωτερικά γεννητικά όργανα (κατά Müller και Wolff) έχουν διαφοροποιηθεί, του αγοριού,
που γνωρίζουν ταχεία ανάπτυξη (Netter, 1983). Από τις αρχές του τρίτου μήνα και ως τον τοκετό,
αρχίζει η λειτουργική εξειδίκευση των οργάνων του σώματος (Παρασκευόπουλος, 1985, 97). Η
ανάπτυξη του νευρικού συστήματος γίνεται, ήδη, γρήγορη, αλλά θ’ αργήσει να ολοκληρωθεί (αυτό
θα γίνει πολλούς μήνες μετά την γέννηση) (Schade, Ford, 1965). Οι εγκεφαλικές κοιλότητες έχουν
σχηματισθεί και τα εγκεφαλικά πεδία έχουν ήδη αναπτυχθεί αρκετά (House et al, 1979). Τα
όργανα, πλήρως διαμορφωμένα, έχουν ήδη αναλάβει το καθένα την λειτουργία του (Καραπέτσας,
1988, 49-50).
Η παραπάνω εξελικτική ακολουθία δεν μπορεί να σημαίνει παρά ότι, όσον αναπτύσσεται το
έμβρυο, κύρια στο κυκλοφοριακό του σύστημα, τόσον αυξάνεται ο εγκέφαλος και τα γεννητικά
όργανα (του αγοριού – τα γεννητικά όργανα του κοριτσιού θα αργήσουν να αναπτυχθούν (Netter,
1983)) (Δημουλάς, 1990α,β, 1998). Μόλις, όμως, αρχίζει και αναπτύσσεται η αλυσσίδα
κυκλοφοριακό – εγκέφαλος – γεννητικά όργανα (του αγοριού, κυρίως), γρήγορα θα πρέπει ν’
αναπτύσσεται και το νευρικό σύστημα (Netter, 1983, Δημουλάς, 1990α, 1998). Αυτό φαίνεται, πιο
πολύ, στην έντονη κινητικότητα, που αναπτύσσει το έμβρυο (Παρασκευόπουλος, 1985, 97). Αν και
είναι πολύ δύσκολο να βγάλει κανείς αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ κυκλοφοριακού – εγκεφάλου –
νευρικού – γεννητικού συστήματος, η επίσπευση της ακολουθίας προς τα εμπρός δείχνει την
«αγωνία» του οργανισμού για τη σωστή και πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του νευρικού
συστήματος, που είναι αυτό, που θα αναπτύξει, σωστά, τον όλο οργανισμό. στην ταυτότητα (φύλο),
που γονοτυπικά του έχει δοθεί, ο γονότυπος του φύλου, αργά ή γρήγορα θα εκδηλωθεί, αλλά το
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πρόβλημα είναι πόσο γρήγορα αυτός θα εκδηλωθεί, και πώς θα αποφευχθούν οι περιπτώσεις, κατά
τις οποίες ο γενότυπος ίσως και να μην εκδηλωθεί στην πληρότητα και στην καθαρότητά του
(Δημουλάς, 1990α, 1998). Η ανάπτυξη του νευρικού συστήματος είναι αυτή που θα δώσει το
γονοτυπικό φύλο στο έμβρυο και φαινοτυπικά (Δημουλάς, 1990α,β, 1993, 1998, 1999). Για τον
σκοπό αυτό, εργάζονται οι γεννητικοί αδένες, για τα πρωτεύοντα, και τα επινεφρίδια, για τα
δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου (Δημουλάς, 1990β, Ζαφρανάς, Κάτσιου – Ζαφρανά,
1989).
Φαίνεται ότι το πόσο γρήγορα και το πόσον ακριβώς θα εμφανιστεί (φαινοτυπικά) ο
γονότυπος, που έχει προγραμματιστεί, εξαρτάται από το πόσο καλά θα εργαστεί το ορμονικό
«εργοστάσιο» του οργανισμού, για να τελειοποιηθεί το νευρικό σύστημα (Δημουλάς, 1990, 1998).
Στην χρονική ακολουθία των οργανογενέσεων, η ορμονοέκκριση είναι αυτή, που φτιάχνει το
νευρικό σύστημα, και ο σκοπός της τελειοποίησης του νευρικού συστήματος είναι, ακριβώς, η
φυλοποίηση του οργανισμού (Δημουλάς, 1996). Η φυλική ταυτοποίηση του οργανισμού είναι το
κριτήριο της σωστής και ομαλής ανάπτυξης του οργανισμού (Δημουλάς, 1990α,β). Έτσι, δεν
υπάρχει ξεκομμένο νευρικό σύστημα ούτε ξεκομμένο γεννητικό σύστημα, αλλά μόνο
νευρογεννητικό (Δημουλάς, 1990α). Η καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος συνδέεται με την
άριστη νοητική λειτουργία (εγκέφαλος), και, μόνον, όταν η λειτουργία νευρική και νοητική είναι
άριστη, μπορεί να είναι άριστη και η σωματική ανάπτυξη (εννοείται, πλήρως, φυλικά,
ταυτοποιήσιμη) (Δημουλάς, 1998). Κακή νευρική και νοητική λειτουργία δεν μπορεί να φέρει, το
δίχως άλλο, τον οργανισμό στην κανονική και φυσιολογική του ανάπτυξη, ακόμα και στον
βιολογικό τομέα, καθώς όλοι αυτοί οι τομείς συνεπισύρονται (Δημουλάς, 1990α, 1998β).
Όμως, «οι κύριες σεξορμόνες και, συνακόλουθα, οι συμπεριφορές, που συνεπισύρουν, δεν
υφίστανται απόλυτο και αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ τους» (Δημουλάς, 1990β, 42, 1993, 39).
«Κάθε φύλο έχει τις οικείες γεννητικές ορμόνες, αλλά παράγει και μικρή ποσότητα από αυτές του
αντίθετου φύλου.» (Δημουλάς, 1990β, 42, 1993, 40, Kalat, 19985, 408). Σαφώς, «τα αλλογενή αυτά
ποσά, που είναι φυσιολογικά, μπορεί να αυξομειώνονται, ανάλογα με τις συνθήκες, στις οποίες
μπαίνει, την κάθε φορά, ο οργανισμός, με χρονισμό τους από την υπόφυση, χωρίς, όμως, απόλυτα
ανάλογη αυξομείωση της οικείας του φύλου συμπεριφοράς, όπως συμβαίνει με την συμπεριφορά
του φύλου σχετικά με την αυξομείωση της οικείας γεννητικής ορμόνης» (Δημουλάς, 1990β, 42-3,
1993, 40). «Υπερισχύουν οι κύριες ορμόνες στο αντίστοιχο φύλο και χρειάζονται υψηλά ποσοστά
των αλλογενών για να κατισχύσουν εκείνων (Δημουλάς, 1990β, 42-3, 1993, Maccoby, Jacklin,
1974). Πάντως, το γεννητικό «παρουσιαστικό» του ανθρώπου, παρά το ότι κάτω από ήρεμες
κοινωνικές συνθήκες παραμένει αρκετά σταθερό, υφίσταται συνεχή αυξομείωση (Maccoby,
Jacklin, 1974). Είναι το φυλικό continuum, στο οποίο, τουλάχιστον, γονοτυπικά, όλοι
κινούμαστε, όπως έχουμε ’πεί, στην αρχή.
4.3. Βιοφυλοψυχοδιαφορές
Πρόσφατες ερευνητικές διαπιστώσεις επιβεβαιώνουν την σημασία των γεννητικών
βιολογικών παραγόντων (χρωμοσωμικό μωσαϊκό), που εκφράζονται, μέσω των ορμονών του
φύλου, σε μίξη, έτσι, που η κατά το φύλο συμπεριφορά φτάνει (κατά τα ανάμικτα σωματικά και
ψυχικά χαρακτηριστικά και ιδιώματα του ατόμου) πάμπολλους (43046721) τύπους, οι οποίοι,
βεβαίως, για την οικονομία της εργασίας μας, μπορούν να συμποσωθούν σε ένα μικρό –σχετικά–
αριθμό (81) συνδυασμών και συνδέσεων, που, μόνον, αδρομερώς και επιφανειακά, μπορούν να
φανούν πάνω στο παιδί, στη διαφοροποίησή του ως «αγόρι» ή «κορίτσι» (Δημουλάς κ.ά., 2005). Το
αγόρι και το κορίτσι συμπεριφέρονται και σκέπτονται όπως τους υπαγορεύεται έσωθεν, δηλαδή, όχι
αυστηρά διαχωρισμένα ως «άνδρας» και «γυναίκα», αλλά πάνω στο συνεχές του βιολογικού τους
υπόβαθρου, ως «αρσενικό» και «θηλυκό», σε μίξη του αρσενικού χαρακτήρα προς τον θηλυκό και
του θηλυκού χαρακτήρα προς τον αρσενικό (Δημουλάς, 1990α, 1996, 1998, 2007 ).
Γενετικοί βιολογικοί παράγοντες (χρωμοσωμικό μωσαϊκό) εκφράζονται, μέσω των φυλικών
ορμονών, στην διαφοροποίηση των φύλων (Hines, 1982, Konishi, Gurney, 1982, Owen, 1972). Το
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φύλο καθορίζεται από τον συνδυασμό των χρωμοσωμάτων (Δημουλάς, 1990β, 1993, Ηοοκ, 1973).
Το γενετικό υλικό εκφράζεται μέσω των φυλικών ορμονών, που αποτελούν τους συνδέσμους
επικοινωνίας μεταξύ των γονιδιακών πληροφοριών και του εγκεφάλου (Changeux, 19862). Οι
ορμόνες ενεργούν στην ανατομική φυλική διαφοροποίηση μερικών – τουλάχιστον – εγκεφαλικών
πεδίων, στα φύλα (Sullerot, 1978). Αυτές, ίσως, ευθύνονται, για τις διαφορές, που εμφανίζει το
μεσολόβιο (στο πίσω τμήμα του, είναι πιο φαρδύ στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άντρες), και για την
διαφορά βάρους του εγκεφάλου (πιο βαρύς ο αντρικός από τον θηλυκό εγκέφαλο), μεταξύ των
φύλων (Lacoste – Utamsing, Holloway, 1982). Ο εγκέφαλος των ομοφυλοφίλων, αντρών και
γυναικών, προσιδιάζει σ’ αυτόν των πιο – τυπικά – θηλυκών και αρσενικών ατόμων, αντίστοιχα, με
την όλη συμπεριφορά (καθώς οι ορμόνες είναι η γέφυρα επικοινωνίας εγκεφάλου και
βιοψυχολογικού υποστρώματος, να συστοιχίζεται σ’ αυτό (Δημουλάς, 1990α, 1996, 1998, 1999,
2007, Δημουλάς, Καλύβας, 2005, Δημουλάς κ.ά., 2001, 2005).
Δίκτυο ορμονικών επικοινωνιών, που βρίσκεται, κάτω από το γεννητικό έλεγχο, ρυθμίζει την
ό.π. διαφοροποίηση στον εγκέφαλο (Denenberg, 1981, Diamond et al, 1981). Οι ορμόνες
επηρεάζουν με ειδικό τρόπο τα υποθαλαμικά πεδία: ίσως η τόσο μεγάλη αυτή επιρροή, κατά την
διάρκεια της ανάπτυξης, είναι που διαφοροποίησε τα διάφορα υποθαλαμικά πεδία, στα δύο φύλα,
όπως στο προοπτικό, που είναι μεγαλύτερο στο αρσενικό απ’ ό,τι στο θηλυκό, το οποίο, σε
αντιστάθμισμα, διαθέτει, εδώ, πιο πολλές ειδικές συνάψεις από εκείνο (Changeux, 19862, Sullerot,
1978). Αυτές οι συνάψεις, ως ποσοστό, είναι, σίγουρα, έργο θηλυκών ορμονών, αφού ο
ευνουχισμός, ο αμέσως μετά την γέννηση, τις αυξάνει σημαντικά, στον ενήλικο (Changeux, 19862,
Kalat, 19985 ).
Κατά κύριο λόγο, η δράση των θηλυκών ορμονών στην αρχή της ζωής, επηρεάζοντας τη
νευρωνική οργάνωση (τη μετανάστευση και τη διαφοροποίηση), φέρνει την ανατομική
διαφοροποίηση στον εγκέφαλο των φύλων (Denenberg, 1981, Diamond et al, 1981). Έτσι, το πάνω
μέρος του αριστερού κροταφικού λοβού είναι, και στα δύο φύλα, ογκωδέστερο, αλλά, αυτό, είναι
πολύ πιο εμφανές στους άντρες (Δημουλάς κ.ά., 2001). Οι φυλικές ορμόνες, στα πρώτα στάδια της
ζωής, επηρεάζουν ουσιαστικά την ημισφαιρική εγκεφαλική επικράτηση (Denenberg, 1981,
Diamond et al, 1981, Sullerot, 1978). Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων στον
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα δύο τους ημισφαίρια (Δημουλάς κ.ά., 2001). Οι διαφορές,
που έχουν τα δύο φύλα στις εγκεφαλικές λειτουργίες τους, εξηγούν γιατί οι άντρες είναι
επιθετικότεροι (με τάσεις ανταγωνισμού, για κυριαρχία) κι έτσι (φυσικά, λιγότερο αγχώδεις και
ευαίσθητοι) πιο ενεργητικοί απ’ ό,τι οι γυναίκες (Δημουλάς, 1990α, 1993). Οι άντρες αντιδρούν
γρηγορότερα από τις γυναίκες, στα καινούργια ερεθίσματα (Δημουλάς κ.ά., 2001).
Έτσι, δεν πρόκειται, βέβαια, για αντρική ή γυναικεία διαφορά, αφού θα ισχύει (όπως και
στον υποθάλαμο) και στα άτομα που εκ γενετής κινούνται σεξσυμπεριφορικά μεταξύ των δύο
φύλων, αλλά για αρσενική ή θηλυκή διαφορά (Δημουλάς, 1990α, 1993), μεταξύ «αρσενικού» και
«θηλυκού» εγκεφάλου (Δημουλάς, 1990α,β, 1997, 1999, 2007, Δημουλάς κ.ά., 2017, Βουβούση,
2017).
5. Συμπεράσματα.
Δεν υπάρχουν δύο φύλα, αλλ’ ο «άνθρωπος», που συμβαίνει να εκτελεί λειτουργίες, που,
κατά το φύλο, κινούνται σε ένα συνεχές, τα δύο άκρα του οποίου καταλαμβάνουν το (θεωρητικά)
απόλυτα αρσενικό και το (θεωρητικά) απόλυτα θηλυκό, μεταξύ των οποίων υπάρχει η μίξη του
αρσενικού προς το θηλυκό και του θηλυκού προς το αρσενικό. Ο φαινομενικός διαχωρισμός των
ανθρώπων σε δύο φύλα πολύ λίγο φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όπως αυτή
υπαγορεύεται από το βιοψυχολογικό υπόστρωμα του καθενός. Η διάκριση «άντρας – γυναίκα»
πρέπει να αντικατασταθεί από το συνεχές «αρσενικό – θηλυκό». Μόνον η γνώση, σε ποιο, ακριβώς,
σημείο του continuum των φύλων, βρίσκεται ο άνθρωπος, μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη
ερμηνεία της έκφρασης της γονοτυπικά υπαγορευόμενης συμπεριφοράς του, και προς αυτό
προτείνεται να κατευθυνθεί η σύγχρονη βιοψυχολογική έρευνα.
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6. «Το φύλο ως ερώτημα», από την Ομάδα Εργασίας Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας «εκ των
υστέρων»
Το καταστατικό του εν Λαρίση Σωματείου με την επωνυμία «Ομάδα Εργασίας
Ψυχοβιοαναλυτικής Έρευνας «το φύλο ως ερώτημα / ἐκ τῶν ὑστέρων»» έχει ως εξής: Άρθρο 1.
Επωνυμία: «Ομάδα Εργασίας Βιοψυχοαναλυτικής Έρευνας «το φύλο ως ερώτημα / ἐκ τῶν
ὑστέρων»». Άρθρο 2. Έδρα: Λάρισα. Άρθρο 3. Σκοπός: Έρευνα πάνω στην Ψυχοανάλυση, από
βιολογική σκοπιά. Άρθρο 4. Μέσα: Υποομάδες έρευνας, συζήτησης, δημοσίων σχέσεων,
δημοσιοποίησης, ευαισθητοποίησης του κοινού, εκδηλώσεων, πάνω στο φυλικό συνεχές, από
ψυχοβιοαναλυτική έποψη. Άρθρο 5. Πόροι: Αυτοπροαίρετες προσφορές, χορηγίες, επιδοτήσεις,
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, κληρονομίες, απ’ οπουδήποτε, εφόσον μ’ αυτές δεν
υποχρεώνεται το Σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν στον σκοπό και στον προορισμό του,
παντός είδους έσοδα, από εκδηλώσεις του Σωματείου και εκμετάλλευση της περιουσίας του.
Άρθρο 6. Μέλη: Με αίτησή του, οποιοσδήποτε επιθυμεί να βοηθήσει στο έργο του Σωματείου,
έκτακτο (σε φάση προσαρμογής) και ακολούθως τακτικό (υποχρεούμενο στην συμβολή, σε όσο το
δυνατόν καλύτερη υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου, διατηρώντας το κύρος του, ως μέλους
του Σωματείου, και του ίδιου του Σωματείου, εν εναντία περιπτώσει επιτιμώμενο, από το
Σωματείο, μέχρι παροδικής ή και οριστικής διαγραφής του, και με - κατόπιν δήλωσής του δικαίωμα αποχώρησης, χωρίς κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου), οριζόμενων
επίτιμων των ατόμων (μη μελών) που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο. Άρθρο 7.
Συνέλευση: Την απαρτίζουν τα τακτικά μέλη και είναι το κυρίαρχο όργανο του σωματείου, με
αποφάσεις για οποιoδήποτε θέμα, που παίρνονται κατά την εκάστοτε πλειοψηφία των παρόντων
μελών της συνεδρίασής της (τακτικής, την 1η Σεπτεμβρίου, για έγκριση του απολογισμού της
θητείας όλων των οργάνων του Σωματείου και του προϋπολογισμού, και κάθε Δευτέρα, και
έκτακτης, με, λεπτομερώς, αιτιολογημένη αίτηση έστω και ενός μέλους του Σωματείου), με
δικαίωμα εξουσιοδοτημένης ή και αλληλογραφημένης ψήφου των απόντων μελών, ενώ ο
Πρόεδρός της (που είναι, πάντα, το αρχαιότερο μέλος της) έχει, σε περίπτωση δυστοκίας, τον
τελικό λόγο, καταγραφόμενων, λεπτομερώς, και υπογραφόμενων - από τους παρόντες - των
γινομένων, αμέσως εκτελεστέων, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Άρθρο 8.
Διοικητικό Συμβούλιο: Είναι το εκτελεστικό όργανο της Γενικής Συνέλευσης. / Εκλέγεται, με
μυστική ψηφοφορία, από την Γενική Συνέλευση, οσάκις το αποφασίσει, όχι, όμως, για πάνω από
ένα έτος (1.9-31.8), μεταξύ των μελών της, εξαρχής, ως (κατά σειρά αξιώματος) Πρόεδρος,
Συντονιστής, Γραμματέας, Έφορος, Ταμίας, Κλητήρας, Φροντιστής, αντικαθισταμένων, σε
περίπτωση χήρευσης, παραίτησης, έκπτωσης ή επιθυμίας μέλους για ενεργοποίηση της εκλογικής
διαδικασίας, που θα εγκριθεί, από την Γενική Συνέλευση, από τον αμέσως επόμενο εκλεγέντα, για
τον συγκεκριμένο ρόλο, σε περίπτωση δυστοκίας ή απουσίας τέτοιου ακολουθούμενης της
διαδικασίας για την ανάδειξη νέου προσώπου στον ρόλο αυτό, μη υπαρχόντων ενδιαφερομένων
διενεργούμενης κλήρωσης, ως προς αυτό, ή, τέλος (με πρωτοβουλία του Προέδρου, που, στην
ανάγκη, υπηρετεί και τον ρόλο, μέχρι την ανάδειξη νέου προσώπου, σ’ αυτόν), με ανάθεση,
διαλυόμενου του Σωματείου, σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης του ρόλου. / Τις αρχαιρεσίες
διενεργεί τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, εκλεγόμενη με την ίδια διαδικασία, εξαρχής, ως (κατά
αξιωματική σειρά) Πρόεδρος, Γραμματέας, Επόπτης, με πρωτοβουλία του Προέδρου, διαλυόμενου
του Σωματείου, σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης ρόλου. / Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το
Σωματείο, έναντι οιουδήποτε, ο Συντονιστής διευθύνει τις ενέργειές του, ο Γραμματέας τηρεί τα
βιβλία του, ο Έφορος είναι αρμόδιος για τις δημόσιες σχέσεις, ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε
μορφής χρηματική συναλλαγή του, ο Κλητήρας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του, ο
Φροντιστής φροντίζει για την περιουσία του. / Όλες οι αρμοδιότητες είναι άμισθες. Άρθρο 9.
Υλικό: Πρωτόκολλο, Ημερολόγιο, Περιουσιολόγιο, Βιβλίο Ταμείου, Σφραγίδα (με κυκλικά
γραμμένη την επωνυμία του Σωματείου με το έτος ίδρυσής του στο κέντρο). Άρθρο 10. Διάλυση:
Σε περίπτωση διάλυσης, η κινητή και η δυνάμενη να εκποιηθεί ακίνητη περιουσία του περιέρχεται
στον Ενοριακό Ναό των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Λάρισας, ειδικά για την λειτουργία
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των Συσσιτίων Απόρων, και η υπόλοιπη παραμένει, για καθαρά μουσειακούς λόγους, στο «Αρχείο
Μαθητικής Δημιουργίας» του πρωτεργάτη ίδρυσης του Σωματείου και υπογράφοντος το
καταστατικό με αριθμό 1.
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Εκπαιδευτικός
Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή του φαινόμενου της μετανάστευσης
με αποτέλεσμα την μεγάλη εισροή μεταναστών στην χώρα μας. Αυτό με την σειρά του είχε αρκετές
συνέπειες στον κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό και εκπαιδευτικό
χαρακτήρα της χώρας μας. Έτσι, σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη των πολιτικών εξελίξεων της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην χώρα μας και τα μέτρα που λήφθηκαν για την ομαλή ένταξη και
ενσωμάτωση των παιδιών των προσφύγων στην ελληνική τάξη.
Λέξεις κλειδιά: μετανάστες, διαπολιτισμική εκπαίδευση, μεταρρυθμίσεις
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική κοινωνία έχει έρθει αντιμέτωπη με την εισροή χιλιάδων
προσφύγων, αλλάζοντας αμετάκλητα τον κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό,
θρησκευτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα της χώρας μας. Ο τοµέας της εκπαίδευσης φαίνεται να
επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό, καθιστώντας τον έτσι έναν φορτισμένο και ευαίσθητο τομέα της
δημόσιας πολιτικής. Η ελληνική κοινωνία έγινε βαθμιαία πολυπολιτισμική -το ίδιο και το
ελληνικό σχολείο, κάνοντάς το μια μεγάλη πρόκληση τόσο για το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και
την ίδια την ελληνική κοινωνία (Τσιρώνης, 2003). Οι μετανάστες και γενικά οι αλλοεθνείς
αποτελούν το 10% του πληθυσμού της Ελλάδας, αλλάζοντας τη δημογραφική σύνθεση της χώρας.
Έτσι, το γεγονός ότι σχεδόν το 11% του μαθητικού πληθυσμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
προέρχεται από περισσότερες από 50 διαφορετικές χώρες, ανάγκασε τις ελληνικές κυβερνήσεις να
λάβουν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά μέτρα για την ώθηση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Το
λεγόμενο «ένα σχολείο για όλους» περιορίζεται στη συνύπαρξη των μαθητών στο γενικό σχολείο.
Παρόλο που το Υπουργείο Παιδείας έκανε μεταρρυθμίσεις για την ομαλή ενσωμάτωση των
αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο, παραμένει εξαιρετικά αμφίβολο αν στην Ελλάδα υλοποιούνται
οι αρχές της ουσιαστικής ένταξης των μαθητών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο γενικό
σχολείο. Η συγκεκριμένη εργασία θα ανατρέξει στις πιο σημαντικές εκπαιδευτικές πολιτικές που
θεσπίστηκαν για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη χώρα μας.
Αναδρομή στην πολιτική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Διάφοροι νόμοι και διατάγματα έχουν θεσπιστεί κατά καιρούς για την διαπολιτισμική
εκπαίδευση στην Ελλάδα,τροποποιώντας κάθε φορά διάφορα στοιχεία. Η πορεία της νομοθεσίας
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης διακρίνεται σε τρεις περιόδους(Νικολάου, 2008: 39): (α)
Δεκαετία του ’70: Γίνονται τα πρώτα άτολμα βήματα από το κράτος για την εκπαίδευση των
αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στη Ελλάδα. (β) 1980-1996: Ραγδαία δημογραφική
μεταβολή λόγω άφιξης των μεταναστών και των ομογενών Ποντίων και Βορειοηπειρωτών, ίδρυση
Τάξεων Υποδοχής, Φροντιστηριακών Τμημάτων και Σχολείων Υποδοχής Παλιννοστούντων. (γ)
1996 έως και σήμερα: Δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου (Ν. 2413/96), ίδρυση Ι.Π.Ο.Δ.Ε.,
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υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για αλλόγλωσσα άτομα (Καραμητόπουλος, 2015). Την
δεκαετία του 1970 η σχετική εκπαιδευτική πολιτική για την διαπολιτισμικότητα ήταν πιο επιεικής
για τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές, καθώς μείωσε τις μαθητικές απαιτήσεις προς
αυτούς και η αξιολόγηση στα γλωσσικά μαθήματα έγινε με διαφορετική βαρύτητα σε σχέση με
τους υπόλοιπους μαθητές (με βάση το 8 αντί για 10) στις πρώτες τάξεις(Δαμανάκης, 2005). Το
1980 μαζί μ’ αυτά τα στοιχεία προστέθηκε και η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων. Το 1983, λόγω
της εισβολής των πρώτων οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα, δημιουργήθηκαν και
νομοθετήθηκαν (Ν. 1404/83, αρθ. 45) οι Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα, που
στόχευαν στην «ομαλή προσαρμογή στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας παλιννοστούντων
μαθητών τέκνων Ελλήνων μεταναστών» (Ν 1404/83, αρθ. 45) «ή τέκνων επαναπατριζόμενων
Ελλήνων» (Ν 1894/90, αρθ. 2). Παρόλο που με την Οδηγία της 25ης Ιουλίου 1977 της ΕΟΚ (Π.Δ.
494, ΦΕΚ 186/27-122-1983 προβλέπεται η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, αυτή απουσιάζει και
αποσιωπάται παντελώς από την εκπαίδευση (Δαμανάκης, 2005). Αξιολογώντας τους
συγκεκριμένους νόμους, υπάρχει διάθεση προώθησης της διαπολιτισμικότητας με τρόπο όμως που
υπονομεύει την κουλτούρα και τον πολιτισμό των αλλοδαπών μαθητών. Η προσπάθεια που γίνεται
για την ενσωμάτωσή τους, υποθάλπει την ετερότητά τους.
Λόγω των αδυναμιών των προηγούμενων νόμων, το 1996 ένας νόμος για την «Παιδεία
Ομογενών και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» θα δώσει νέα τροπή στην εκπαίδευση των
αλλόγλωσσων μαθητών. Ο νόμος 2413/96 θεσμοθέτησε την ίδρυση «Σχολείων Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης» με Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμοσμένo στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών
τους. Μ’αυτόν το νόμο, καθορίστηκε ο όρος «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» και συνάμα ο σκοπός
και το περιεχόμενό της. Στον ίδιο νόμο καθορίστηκε και η ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης, ενώ διευθετήθηκαν θέματα αναφορικά με το διδακτικό προσωπικό και τη διοίκηση
των σχολείων(Καραμητόπουλος, 2015). Επιπλέον, αφορά την ελληνική παιδεία στο εξωτερικό και
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα (ΦΕΚ 124/17-6-96). Το άρθρο 34 του Νόμου ορίζει
ότι: «Σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η οργάνωση και λειτουργία σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες» (Δαμανάκης, 2005). Τα
Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μπορούν να ιδρυθούν όχι μόνο από το κράτος, αλλά και
«επ’ ονόματι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και άλλων
φιλανθρωπικών σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Ν. 2413, άρθρο 35, παρ. 4). Ωστόσο,
αυτή η ίδρυση Ιδιωτικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης από ιδιωτικούς φορείς θα ήταν
ισοδύναμη με την ίδρυση μειονοτικών σχολείων, με αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί η
συνεκπαίδευση και να διαχωριστούν οι παλιννοστούντες μαθητές(Δαμανάκης, 2005). Ο παρών
νόμος εμπεριείχε αντιφάσεις, που από την μια άνοιγε νέους ορίζοντες στην διαπολιτισμική
εκπαίδευση αλλά τοποθετούσε και μια διαχωριστική γραμμή των αλλοδαπών μαθητών από τους
Έλληνες μαθητές. Έναν δρόμο για μια κοινή παιδεία μπορεί να θέσει το Ινστιτούτο Παιδείας
Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, το οποίο ιδρύθηκε επίσης με το νόμο 2413/1996 και
λειτουργεί ως συμβουλευτικός θεσμός για το Υπουργείο Παιδείας.
Μετά το 1996, το κράτος και συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας ενδιαφέρθηκε πολύ για
την εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών χρηματοδοτώντας προγράμματα που εντάχθηκαν στα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΚ) όπως τα
«Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων», η
«Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων», η «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων
και Αλλοδαπών
μαθητών» το 1997-2001 και την συνέχισή τους και μετά το 2002(Δαμανάκης, 2005). Με τον ίδιο
νόµο ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.∆.Ε.),
που έχει ως κύριο σκοπό τη µελέτη και έρευνα θεµάτωνδιαπολιτισµικής εκπαίδευσης και
εισηγείται για να αποφασίσει το Υπουργείο Παιδείας (Τζωρτζοπούλου και Κοτζαμάνη, 2008).
Ουσιαστικά, το Υπουργείο Παιδείας, μετά το 1996, έκανε μεγάλα άλματα για την ώθηση της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά εμπόδιο αποτέλεσαν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και η διοίκηση
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της εκπαίδευσης που δεν δέχτηκαν ομαλά την ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών στο ελληνικό
σχολείο.Αυτή ήταν μια σημαντική αντίφαση, καθώς ενώ τα Υπουργείο Παιδείας επιμένει, η
εκπαιδευτική πράξη αντιστέκεται.
Από το 1996 και μέχρι σήμερα, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν 26 σχολεία διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 13 Δημοτικά, 9 Γυμνάσια, 4 Λύκεια. Για να
χαρακτηρισθεί ένα σχολείο διαπολιτισμικό θα πρέπει ο αριθμός των παλιννοστούντων και των
αλλοδαπών να πλησιάζει το 45% του συνολικού αριθμού των μαθητών. Στα σχολεία αυτά
εφαρμόζονται τα προγράμματα των αντίστοιχων δημοσίων σχολείων, τα οποία προσαρμόζονται
στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ανάγκες των μαθητών τους
(Τζωρτζοπούλου και Κοτζαμάνη, 2008).
Κατά το 1990, η ελληνική εκπαίδευση και η ευρωπαϊκή ακολουθούν παράλληλους δρόμους
για ην διαπολιτισμική αγωγή, χωρίς όμως να συμβαδίζουν. Έτσι, το Υπουργείο Παιδείας το έτος
2003 ένταξε στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα την ευρωπαϊκή και τη διαπολιτισμική διάσταση κάτω
από την γενική αρχή «ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας
πολύ-πολιτισμικής κοινωνίας». Ήταν ένα θετικό βήμα που οδήγησε στην «υπέρβαση
εθνοκεντρικών και ευρωκεντρικών στάσεων και συμπεριφορών στην ελληνική
εκπαίδευση(Δαμανάκης, 2005).
Γενικά, το Υπουργείο Παιδείας έδειξε μια καλή διάθεση ανέλιξης της διαπολιτισμικής
εκπαίδευση και φαίνεται να ακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σ’αυτό το θέμα θεσμικά αλλά όχι
και οικονομικά. Λόγου χάρη, τα διάφορα αξιόλογα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Comenius, το
Εrasmus, δεν χρηματοδοτούνται καθόλου από το Υπουργείο Παιδείας. Υποστηρίζονται με
συμπληρωματικούς οικονομικούς πόρους από το Υπουργείο Παιδείας.
Αντίθετα,
χρηματοδοτούνται άλλα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την «εκπαίδευση και σχολική
ένταξη των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών»(Δαμανάκης, 2005).
Επιπλέον, το 2000 ακολούθησαν δύο ακόμη νόμοι. Ο πρώτος, ο Νόμος 2790/00 (ΦΕΚ 24, τ.
Α/16.2.2000), αφορούσε «την αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως
Σοβιετική Ένωση», ενώ ζητήματα εκπαίδευσης τέθηκαν μόνο σε ένα άρθρο (Εκπαίδευση και
Πολιτισμός, κεφ. Ε, άρθρο 11) (Καραμητόπουλος, 2015). Σ’ αυτό το νόμο, έγινε αναφορά σε
δράσεις
ένταξης των ομογενών για τον πολιτισμό και σε κατάρτιση ειδικών εθνικών
προγραμμάτων εκμάθησης της νεοελληνικής γλώσσας, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών. Τα
προγράμματα αυτά προβλέπονταν να καταρτιστούν από φορείς του Δημοσίου που παρέχουν
εκπαίδευση με στόχο «την πληρέστερη ένταξη των ομογενών της τέως Σοβιετικής Ένωσης και την
ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο» (ΦΕΚ 24, άρθρο 11, σ. 333) (Καραμητόπουλος, 2015).
Μοντέλα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Για την διαπολιτισμική εκπαίδευση ακολουθήθηκαν πολιτικές που χωρίζονται σε πέντε
μοντέλα. Συγκεκριμένα: Α) Το αφομοιωτικό μοντέλο που κυριάρχησε στα μέσα της δεκαετίας του
΄60 και πρεσβεύει ότι οι όποιες αλλόγλωσσες ομάδες ή μειονότητες υπάρχουν να μετουσιωθούν
στο εθνικό σύνολο, με σκοπό την κοινωνική συνοχή. Έτσι, το σχολείο είναι «μονογλωσσικό και
μονοπολιτισμικό» και πρέπει οι αλλοδαποί μαθητές να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα, ξεχνώντας
την μητρική τους γλώσσα. Αυτό το μέτρο δεν δημιουργούσε προβλήματα στην πρόοδο όλων των
μαθητών και απέφευγε τις αντιδράσεις από τους γονείς των γηγενών μαθητών. Β) Το μοντέλο της
ενσωμάτωσης, σύμφωνα με το οποίο οι αλλοεθνείς μαθητές επιτρέπεται να διατηρήσουν ορισμένα
από τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά, τόσα ώστε να μην προκαλούν σύγχυση στο κοινωνικό
σύνολο. Γ) Το πολυπολιτισμικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η κοινωνία είναι πολυπολιτισμική
και αποτελείται από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, κάθε μια με τις δικές της ιδιαιτερότητες, τις
οποίες μπορεί και να κρατήσει. Παρόλα αυτά, έτσι ιδρύεται μια κοινωνία πολυπολιτισμική που
όμως η κάθε ομάδα ζει απομονωμένη από την άλλη. Το εκπαιδευτικό σύστημα καλλιεργεί στους
μαθητές αυτού του συστήματος να σέβονται όλους τους πολιτισμούς. Ε) Το διαπολιτισμικό
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μοντέλο, το οποίο προάγει την εκπαίδευση για τη συναίσθηση, την αλληλεγγύη και τον
διαπολιτισμικό σεβασμό (Τζωρτζοπούλου και Κοτζαμάνη, 2008).
Προγράμματα ενίσχυσης της διδασκαλίας των προσφυγόπαιδων
Στο νέο νόμο για τη μετανάστευση (3386/05) και ειδικότερα στο άρθρο 72 ρυθμίζονται
ζητήματα που αφορούν στην πρόσβαση των ανηλίκων αλλοδαπών στην εκπαίδευση. Ειδικότερα
ορίζεται ότι οι ανήλικοι αλλοδαποί, που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, έχουν την
υποχρέωση της ελάχιστης σχολικής φοίτησης, όπως οι ημεδαποί, οι αλλοδαποί που έχουν
αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση στην
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, προβλέπεται η διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που
αποκτήθηκαν στη χώρα προέλευσης, τίθεται το θέμα της εκούσιας παρακολούθησης του
μαθήματος των Θρησκευτικών και της προσευχής. Επίσης, στον ίδιο νόμο γίνεται αναφορά και
στην Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης «ΕΣΤΙΑ», όπου
επιτείνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε τακτά χρονικά διαστήματα στα σχολεία τους, σε
πια βαθμίδα διδάσκου, καθώς και η θεσμική κατοχύρωση ενός εκπαιδευτικού που θα είναι
ουσιαστικά βοηθός για την εξατομικευμένη υποστήριξη μέσα στην τάξη.
Εκτός, όμως, από τα μεγάλα επιχειρησιακά Προγράμματα που εκτελούνται υπό την εποπτεία
του ΥΠΠΕΘ και του ΙΠΟΔΕ, υπάρχουν και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με μικρότερη ή με μεγαλύτερη επιτυχία. Λόγο χάρη, το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) έχει συντάξει Πρόγραμμα Σπουδών και βιβλία για τη διδασκαλία
της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση («Ανοίγω το παράθυρο 1 &
2») και έχει δημιουργήσει ένα διαγνωστικό κριτήριο κατάταξης σε γλωσσικό επίπεδο για τους
παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές. Παράλληλα ασχολείται και με την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών μέσα από τα ΠΕΚ, με προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα.
Επίσης, Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας εκπονεί έρευνες σε θέματα της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης και συνεργάζεται στενά με την UNESCO. Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)
δραστηριοποιήθηκε κυρίως στα θέματα εκπαιδευτικής στήριξης των μαθητικών ομάδων των
Μουσουλμανοπαίδων της Θράκης. Επιπλέον, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) είναι
υπεύθυνο για την ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
και στηρίζει γλωσσικά τους παλιννοστούντες και απόδημους Έλληνες. Η Γενική Γραμματεία
Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.) δραστηριοποιείται κυρίως σε θέματα εκπαίδευσης των ενήλικων
Τσιγγάνων και οι Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) προωθεί προγράμματα
εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας των αλλοδαπών (ΟΟΣΑ, 2011).
Kατά το σχολικό έτος 2016-2017, η Επιστημονική Επιτροπή με βάση την εμπειρία των
πρώτων μηνών και λαμβάνοντας υπόψη το επιτελικό πρόβλημα της διαχείρισης του προσφυγικού,
πρότεινε ένα πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων ευέλικτο και πολυεπίπεδο,
προσαρμόσιμο στις ιδιόμορφες μεταβαλλόμενες συνθήκες του προσφυγικού ζητήματος. Βασική
προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν η δημιουργία ειδικού γραφείου στο
Υπουργείο Παιδείας για την οργάνωση και στήριξη του έργου του στον τομέα της εκπαίδευσης
προσφύγων.Η πρόταση της ΕΕ έγινε δεκτή και από τον Ιούνιο του 2016 οργανώθηκε σταδιακά
αυτός ο διοικητικός και συντονιστικός μηχανισμός στο Υπουργείο Παιδείας, με τη συγκρότηση της
Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων
(Ομάδα Διαχείρισης εφεξής).Μετά την πολύμηνη εμπειρία λειτουργίας της Επιτροπής Στήριξης
(ΕΣ) και της Επιστημονικής Επιτροπής (ΕΕ), όπως και των οργάνων του ΥΠΠΕΘ, εντοπίζονται τα
ακόλουθα σημαντικά προβλήματα και δυσλειτουργίες του μηχανισμού: προβλήματα συντονισμού,
αλληλοκάλυψης αρμοδιοτήτων και ανταγωνισμών μεταξύ υπηρεσιών, σημαντικές αστοχίες στην
επιλογή σχολείων για τη λειτουργία ΔΥΕΠ, η λειτουργία νηπιαγωγείων καθυστέρησε πάρα πολύ
λόγω της αδυναμίας έγκαιρης δημιουργίας ή εξεύρεσης ασφαλών για νήπια χώρων και λόγω της
συχνής μετακίνησης των προσφύγων από καταυλισμό σε καταυλισμό, πολυάριθμα παιδιά των
νησιών του Αιγαίου, δεν απέκτησαν πρόσβαση στην τυπική εκπαίδευση, δεν ενεργοποιήθηκε ο
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νόμος που επέτρεπε τη λειτουργία Τμημάτων Υποδοχής στα γυμνάσια, καθυστέρηση λειτουργίας
των ΔΥΕΠ λόγω καθυστερημένου εμβολιασμού των παιδιών, η συνεχής αλλαγή εκπαιδευτικών με
αποτέλεσμα την σχολική διαρροή, απειρία εκπαιδευτικών, ασάφεια των εγκυκλίων που αφορούν
καθημερινά ζητήματα λειτουργίας του σχολείου,προβλήματα με τη δήλωση των ηλικιών των
παιδιών και η δυσκολία συνεργασίας πρωινού σχολείου και ΔΥΕΠ (ΥΠΠΕΘ, 2017).
Όσον αφορά το σχολικό έτος 2017-18 το ΥΠΠΕΘ σχεδιάζει τα εξής: λειτουργία
νηπιαγωγείων εντός των Κέντρων Φιλοξενίας με πεπειραμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
(αποσπασμένοι μόνιμοι νηπιαγωγοί), τα παιδιά των οποίων οι γονείς διαμένουν σε αστικές δομές
σε πόλεις/γειτονιές όπου λειτουργούν νηπιαγωγεία να έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σ’ αυτά,
ένταξη των προσφυγόπουλων της τυπικής εκπαίδευσης που γνωρίζουν καλά ελληνικά στο πρωινό
τμήμα της κανονικής τάξης, λειτουργία των ΤΥ κα στο γυμνάσιο, στήριξη των προσφυγόπουλων
που θα φοιτήσουν μαζί με τα ελληνόπουλα με ενισχυτική διδασκαλία των ελληνικών,
αναδιαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος και εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού των
ΤΥ, πρόβλεψη αύξησης των τμημάτων των διαπολιτισμικών σχολείων, οικονομική ή υλικοτεχνική
ενίσχυση των σχολείων, διορισμός πρόσθετου εξειδικευμένου προσωπικού (ψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές), διδασκαλία της γλώσσας μέσα από όλα τα γνωστικά
αντικείμενα. Για παιδιά 15 ετών και άνω προβλέπονται εξετάσεις για την πιστοποίηση των
απαιτούμενων για την απόκτηση απολυτηρίου γυμνασίου γνώσεων και της αντίστοιχου επιπέδου
ελληνομάθειας, προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, πιλοτικά προγράμματα τεχνικής
και επαγγελματικής εκπαίδευσης, προγράμματα μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης,
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδωνστελεχών εκπαίδευσης, ενημέρωση γονέων.
Για τους πρόσφυγες 18 ετών και άνω προβλέπεται η ίδρυση περισσότερων Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας, σχεδιασμός προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξ αποστάσεως στην αγγλική
γλώσσα, πρόβλεψη ειδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Εξοικείωση
με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, διαμόρφωση
πολιτισμικών διαμεσολαβητών, να συνεχίσουν να εργάζονται σ’ αυτά όσοι από τους Συντονιστές
Εκπαίδευσης Προσφύγων επιθυμούν, να συνεχίσει να λειτουργεί η Ομάδα Διαχείρισης,
Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠΠΕΘ και στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και ειδική μέριμνα για τα ασυνόδευτα παιδιά και για τα παιδιά με
ειδικές ανάγκες (ΥΠΠΕΘ, 2017).
Παρόλο που στην Ελλάδα έγιναν αξιόλογες προσπάθειες για την διαπολιτισμική εκπαίδευση,
το σχολείο δεν άλλαξε το διδακτικό το μοντέλο και συνεχίζει να λειτουργεί» μονογλωσσικά και
μονοπολιτισμικά», χωρίς να μετουσιώνει και το πολιτισμικόυπόβαθρο των αλλόγλωσσων μαθητών
(Νικολάου, 2008: 44). Πέρα από τις προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας, χρειάζονται και
προσπάθειες από την Πολιτεία, τους γονείς, τους δασκάλους, την εκπαιδευτική διοίκηση, ώστε να
καλλιεργήσουν στους νέους πολίτες την αξία ότι οι μετανάστες, αλλόγλωσσοι, οι αλλόθρησκοι, οι
παλιννοστούντες είναι άνθρωποι με ίσα δικαιώματα και αξίες με εμάς. Ευελπιστούμε η νέα
προοπτική του ΥΠΠΕΘ σχετικά με την εκπαίδευση των προσφύγων να επιφέρει θεαματικά
αποτελέσματα βελτίωσης της ένταξης και αποδοχής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην χώρα
γενικότερα.
Από την μελέτη της ΥΑ του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προκύπτει ότι παρά τις
προαναφερθείσες ρητές νομοθετικές επιταγές, διαπιστώθηκε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των
ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων στο άσυλο δεν εντάσσεται στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τους ανηλίκους που διαβιούν εκτός Κέντρων
Φιλοξενίας, φαίνεται ότι ο αριθμός των ανηλίκων που φοιτούν σε σχολεία είναι ελάχιστος. Σε ό,τι
αφορά τους ανηλίκους που φιλοξενούνται στις υπάρχουσες δομές, η εικόνα που παρουσιάζεται
διαφοροποιείται ανά Κέντρο: σε άλλα Κέντρα η φοίτηση στο σχολείο των φιλοξενούμενων είναι
υποχρεωτική ενώ σε άλλα όχι.
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Συμπεράσματα
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, διαφαίνεται ότι οι νόμοι που θεσπίστηκαν ταύτισαν
τη διαπολιτισµική µε την διπολιτισµική αγωγή. Η τελευταία κινείται σ’ ένα «µικροεπίπεδο», αφού
αφορά την κοινωνικοποίηση του ατόµου, ενώ η διαπολιτισµική αγωγή κινείται σ’ ένα
«µακροεπίπεδο» και αφορά τη κοινωνία στο σύνολό της (Λαγουδάκος, 2013).Όλες οι
μεταρρυθμίσεις είχαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, στοχεύοντας σε μια καλύτερη
πολιτική. Η διαπολιτισµική προσέγγιση φαίνεται τα τελευταία χρόνια να αλλάζει κατόπιν
κοινωνικών πιέσεων, λόγω της ανεξέλεγκτης εισροής οικονοµικών µεταναστών και λόγω της
ασάφειας και των αντιφάσεων των νόμων.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο νέο διαπολιτισµικό σχολείο, στις νέες εκπαιδευτικές
συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολος και αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Είναι αυτός που θα
ωθήσει τους αλλοδαπούς μαθητές να θέσουν τους στόχους τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές
τους, να κάνουν όνειρα, να προσαρμοστούν σε μια νέα κοινωνία με διαφορετικό πολιτισμό,
διαφορετική γλώσσα και διαφορετικούς ανθρώπους. Το εκπαιδευτικό σύστημα θα θέσει τα θεμέλια
για την διευκόλυνση των ατόμων στην ένταξή τους στο κοινωνικό και επαγγελματικό τους
περιβάλλον. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι επιτακτική, προκειμένου να αναπτύξουν τις
πολυπολιτισμικές τους δεξιότητες. Θα ήταν ωστόσο άδικο αν δεν επισημαίναμε το γεγονός ότι κάτι
φαίνεται να αλλάζει κατά τα τελευταία χρόνια. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, έχοντας συνειδητοποιήσει
τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, απαιτούν, πλέον, ουσιαστική συνεχιζόμενη εκπαίδευση,
η οποία δε θα εξαντλείται σε θεωρητικές αναφορές, αλλά θα κατευθύνει, θα καθοδηγεί και θα
υποστηρίζει τις απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές εφαρμογές (Λαγουδάκος, 2013).
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Περίληψη
Η έρευνα αφορά την απογραφική δευτερογενή μελέτη και καταγραφή της κινητικότητας των
μαθητών/τριών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Ν. Ευβοίας. Στόχος είναι η αποτύπωση της
διαφοροποίησης των σχολείων που λειτουργούν στο νομό συγκριτικά με τους οκτώ δήμους του, η
μετάβαση του μαθητικού πληθυσμού από την υποχρεωτική στη μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση,
καθώς επίσης και οι πολιτικοοικονομικοί, γεωγραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες που επηρέασαν
τη μετάβαση αυτή την τριετία 2013-2016. Σημαντική θέση καταλαμβάνει και η επιτυχία του
μαθητικού πληθυσμού στις Πανελλαδικές Εξετάσεις συγκριτικά με τα ποσοστά επιτυχίας της
χώρας. Μέσα από την έρευνα επιδιώκεται η ανάδειξη της επίδρασης των παραγόντων που
επηρεάζουν την μετάβαση του μαθητικού πληθυσμού προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο
την αξιοποίηση των συμπερασμάτων στην διαμόρφωση και επαναχάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.
Λέξεις κλειδιά: μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση, μετάβαση, μαθητική κινητικότητα
1. Εισαγωγή
Ο νομός Ευβοίας είναι χωρισμένος σε οκτώ δήμους και ανήκει διοικητικά στην περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας. Αποτελείται από τα νησιά Εύβοια και Σκύρος και ένα μικρό τμήμα της
Ηπειρωτικής Στερεάς Ελλάδας. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του ελληνικού αρχιπελάγους και
το πέμπτο της Μεσογείου σε έκταση και πληθυσμό.
Η ιδιαίτερη μορφολογία της, η έκτασή της, η γεωγραφική της θέση αλλά κυρίως η ιστορική
της αξία υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες επιλογής έρευνας και μελέτης του νομού που
μονοπωλούν μέχρι και σήμερα το ενδιαφέρον.
Σκοπός της έρευνας είναι η απεικόνιση σε επίπεδο δήμων της μετάβασης του μαθητικού
πληθυσμού από την υποχρεωτική προς την μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση σε όλα τα σχολεία Δ.Ε.
που λειτουργούν στο νομό, καθώς και η συγκεντρωτική και συγκριτική παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της διαδικασίας πρόσβασης προς τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για
το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού του νομού κατά την τριετία 2013-2016.
2. Μέθοδος της έρευνας
Προκειμένου να διεξαχθούν από την έρευνά ασφαλή αποτελέσματα που συνεπάγεται έγκυρο
και αξιόπιστο δείγμα, τα δεδομένα αντλήθηκαν από το τμήμα ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Η συλλογή των δεδομένων εντάσσεται στο πλαίσιο της παρατήρησης αλλά και της εξελικτικής
μελέτης του Ν. Ευβοίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν μετά από ποσοτικά δεδομένα
δευτερογενούς επεξεργασίας.
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3. Καταγραφή στατιστικών αποτελεσμάτων της έρευνας
3.1. Πληθυσμός μαθητών/τριών στη Γ’ τάξη Λυκείου σε ομάδες - τομείς προσανατολισμού.
Ποσοστά επιτυχίας σε Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω Πανελλαδικών
Εξετάσεων
Στην Γ’ τάξη των Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) την 3ετία 2013-16 εγγράφηκαν 6063 μαθητές.
Το 96,28% (73,02% ΓΕΛ, 23,26% ΕΠΑΛ) παρακολούθησε σε ημερήσια Λύκεια ενώ το 3,72% σε
εσπερινά Λύκεια.

Διάγραμμα 1: Συνολικός αριθμός μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Στο σύνολο των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης ΓΕΛ (Διάγραμμα 1) παρουσιάζεται αυξητική
τάση τα σχολικά έτη 2014-15 και 2015-16, με το δήμο Χαλκιδέων να κατέχει το μεγαλύτερο
ποσοστό (57,96%). Ακολουθεί ο δήμος Κύμης – Αλιβερίου (13,81%) ενώ οι υπόλοιπο δήμοι
κατέχουν ποσοστό πολύ μικρότερο (0,60%-8,83%). Το 2014-15, συγκριτικά με το 2013-14, ο
αριθμός των μαθητών/τριών είναι αυξημένος κατά 5,08% εκτός από τα ΓΕΛ των δήμων Διρφύων
– Μεσσαπίων, Ιστιαίας – Αιδηψού και Κύμης – Αλιβερίου, που παρατηρήθηκε μικρή μείωση.
Εξαίρεση αποτελεί ο δήμος Σκύρου που το 2013-14 δεν είχε εγγεγραμμένους μαθητές/τριες. Το
2015-16 ο συνολικός αριθμός μαθητών/τριών είναι αυξημένος κατά 0,65% συγκριτικά με το 201415 και αυξημένος κατά 5,78%, συγκριτικά με το 2013-14, εκτός από τους δήμους Καρύστου,
Μαντουδίου και Χαλκιδέων που παρατηρήθηκε μείωση.
Ο συνολικός αριθμός των μαθητών/τριών στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ διαφοροποιείται, με το 2014-15
να παρατηρείται αύξηση κατά 1,54% σε σχέση με το 2013-14. και το 2015-16 μείωση κατά 6,81%
συγκριτικά με το 2014-15. Ενώ για το ίδιο σχολικό έτος συγκριτικά με το 2013-14 το ποσοστό
μείωσης είναι 5,37%. Ο δήμος Χαλκιδέων κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό (48,93%), ακολουθεί ο
δήμος Κύμης – Αλιβερίου (18,73%). Στους υπόλοιπους δήμους το ποσοστό κυμαίνεται από
6,22%-9,34% λαμβάνοντας υπόψη πως δεν λειτουργούν ΕΠΑΛ στους δήμους Σκύρου και
Ερέτριας.
Στο σύνολο των 4520 μαθητών/τριών της Γ’ τάξης ΓΕΛ το μεγαλύτερο ποσοστό (40,64%)
εντοπίζεται στην ομάδα των ανθρωπιστικών σπουδών, ακολουθεί με μικρή διαφορά η ομάδα των
σπουδών οικονομίας και πληροφορικής (38,98%) και στην τελική κατάταξη ορίζεται η ομάδα των
θετικών σπουδών (20,38%).
Συνολικά τα κορίτσια είναι περισσότερα από τα αγόρια κατά 17,20%, όπως και στην ομάδα
των ανθρωπιστικών σπουδών (25,20% αγόρια, 74,80% κορίτσια) ενώ στην ομάδα οικονομίας και
πληροφορικής συμβαίνει το αντίστροφο (67,42% αγόρια, 32,58% κορίτσια). Όσον αφορά την
ομάδα των θετικών σπουδών υπερτερούν τα κορίτσια ως προς τα αγόρια όχι όμως με μεγάλη
διαφορά (46,69% αγόρια, 53,31% κορίτσια).
Στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ λειτουργούν 8 τομείς προσανατολισμού και είναι: της Μηχανολογίας, της
Πληροφορικής, της Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού, των Δομικών Έργων, της
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Διοίκησης & Οικονομίας, της Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Ο τομέας Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων άρχισε να λειτουργεί στο ΕΠΑΛ Κονιστρών το 2013-14 και ανήκει στο δήμο
Κύμης – Αλιβερίου. Τέλος, ο τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας που επαναλειτούργησε το 2015-16,
γι’ αυτό και εμφανίζονται οι μαθητές/τριές του μόνο το 2013-14.
Στο σύνολο των 1543 μαθητών/τριών τη μεγαλύτερη προσέλευση έχει ο τομέας της
Μηχανολογίας (29,75%) και ακολουθεί ο τομέας Πληροφορικής (18,28%). Οι τομείς
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (16,92%), Διοίκησης και Οικονομίας (14,71%),
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (12,51%) δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ
τους ως προς την κατανομή των μαθητών/τριών. Οι τομείς με τη μικρότερη προσέλευση των
μαθητών/τριών είναι Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (4,28%), Δομικών Έργων (2,53%) και
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (1,04%). Τα αγόρια είναι περισσότερα από τα κορίτσια (70,51%
αγόρια, 29,49% κορίτσια), με το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών να συγκεντρώνεται στον τομέα
της Μηχανολογίας (41,18%) ενώ των κοριτσιών στον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας (36,93%).
Επίσης τα αγόρια του νομού ακολουθούν τους τομείς Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής &
Αυτοματισμού (22,61%) και Πληροφορικής (17,92%). Τα κορίτσια ως δεύτερο τομέα
παρακολούθησης επιλέγουν αυτόν της Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (20,66%) και
ακολουθεί ο τομέας Πληροφορικής, στην ίδια θέση με τα αγόρια, αλλά με πολύ μικρή διαφορά
από τον προηγούμενο (19,12%). Τα αγόρια του τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας καλύπτουν το
μικρότερο ποσοστό του συνόλου (0,37%), ενώ στα κορίτσια αγγίζει το 13,63%. Ο τομέας των
Πλοιάρχων Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων έχει τη μικρότερη προσέλευση κοριτσιών (0,67%).
Μικρό ποσοστό αγοριών παρατηρείται στους τομείς Γεωπονίας, Τροφίμων και
Περιβάλλοντος (9,10%) και Διοίκησης & Οικονομίας, (5,42%) ενώ μικρό ποσοστό κοριτσιών
παρατηρείται στους τομείς Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού (3,29%) και
Μηχανολογίας (2,42%). Σχετικά με τον τομέα Δομικών Έργων, που λειτουργεί μόνο στο δήμο
Χαλκιδέων, η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα αγγίζει το 37,15% με τα αγόρια να παρουσιάζουν
αριθμητική αύξηση.
Την 3ετία 2013-16 (Διάγραμμα 2) οι επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του νομού
κάλυψαν το 58,24%. Στο σύνολο των 3531 επιτυχόντων τα κορίτσια είχαν μεγαλύτερη επιτυχία
από τα αγόρια (46,19% αγόρια, 53,81% κορίτσια).

Διάγραμμα 2: Σύγκριση των εγγεγραμμένων με τους επιτυχόντες μαθητές/τριές της Γ’ τάξης Λυκείου

Στο σύνολο των επιτυχόντων μαθητών/τριών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το 61,23% πέτυχε σε
Πανεπιστημιακές Σχολές (25,26% αγόρια, 35,97% κορίτσια), το 33,84% σε Τεχνολογικές Σχολές
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(16,74% αγόρια, 17,10% κορίτσια), ενώ σε Στρατιωτικές Σχολές απέκτησε πρόσβαση το 1,61%
(1,27% αγόρια, 0,34% κορίτσια). Στην ΑΣΠΑΙΤΕ πέτυχε το 0,96% (0,79% αγόρια, 0,17%
κορίτσια) και το 2,35% στις ΑΕΝ (2,12% αγόρια, 0,23% κορίτσια).

Διάγραμμα 3: Συνολικός αριθμός επιτυχόντων μαθητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Το 2014-15 (Διάγραμμα 3) οι επιτυχόντες μαθητές/τριές σε σχολές Πανεπιστημιακού Τομέα
είναι περισσότεροι από την προηγούμενη σχολική χρονιά κατά 4,06%. Την ίδια χρονιά ο αριθμός
επιτυχόντων σε σχολές Τεχνολογικού Τομέα είναι μειωμένος κατά 6,00% και 41,18% στις
Στρατιωτικές Σχολές.
Το 2015-16 παρατηρείται αύξηση του αριθμού επιτυχόντων μαθητών/τριών σε όλες τις
σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα ΑΕΙ αυξάνεται κατά 16,78% συγκριτικά με το 2014-15
και κατά 21,54% συγκριτικά με το 2013-14. Επίσης το ίδιο ισχύει και στα ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ,
όπου ο συνολικός αριθμός είναι αυξημένος κατά 49,86% συγκριτικά με το 2014-15 και 40,87%
συγκριτικά με το 2013-14. Ομοίως στις Στρατιωτικές Σχολές και ΑΕΝ δηλαδή 93,33% συγκριτικά
με το 2014-15 και 13,73% συγκριτικά με το 2013-14.
Στο σύνολο των επιτυχόντων μαθητών/τριών ΓΕΛ, το 66,24% πέτυχε στα ΑΕΙ (27,33%
αγόρια, 38,91% κορίτσια), το 29,35% πέτυχε στα ΑΤΕΙ (14,31% αγόρια, 15,04% κορίτσια), το
1,75% πέτυχε σε Στρατιωτικές Σχολές (1,38% αγόρια, 0,37% κορίτσια), το 0,85% πέτυχε στην
ΑΣΠΑΙΤΕ (0,67% αγόρια, 0,18% κορίτσια) και το 1,96% στις ΑΕΝ (1,75% αγόρια, 0,21%
κορίτσια).
Στο σύνολο των επιτυχόντων μαθητών/τριών ΕΠΑΛ το 2,29% πέτυχε στην ΑΣΠΑΙΤΕ, με τις
μαθήτριες να μην καταλαμβάνουν ποσοστό επιτυχίας, το 90,46% πέτυχε στα ΑΤΕΙ (47,33%
αγόρια, 43,13% κορίτσια) και το 7,25% στις ΑΕΝ (6,87% αγόρια, 0,38% κορίτσια).
3.2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη μετάβαση των μαθητών/τριών στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση
Την 3ετία 2013-2016 νομοθετήθηκαν εκπαιδευτικές αλλαγές στη Δ.Ε, που συγκριτικά με
άλλες χρονικές περιόδους, αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο αριθμό και πραγματοποιήθηκαν σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Η νομοθετική αυτή εξέλιξη παρατηρείται να επηρεάζει σημαντικά το
χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης (Καλεράντε, 2014).
Σύμφωνα με τον Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23-7-13) ά.82 παρ.1 σχετικά με την «κατάργηση
ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
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διατάξεις» καταργήθηκαν από τα Επαγγελματικά Λύκεια περίπου 50 ειδικότητες από τις 110
περίπου που λειτουργούσαν μέχρι τότε.
Αμέσως μετά ψηφίζεται ο Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α/2013) όπου αλλάζει ο τρόπος
προαγωγής των μαθητών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, θεσπίζεται η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων
Διαβαθμισμένης Δυσκολίας και διαφοροποιείται ο τρόπος προαγωγής των μαθητών. Όπως επίσης
και με το ά.4 παρ.2 «τροποποιείται ο αριθμός και η ονομασία των επιστημονικών πεδίων» και
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους τομείς - ομάδες προσανατολισμού.
Το 2015 με τον Ν.4327, ά.2 παρ.1 καταργείται από τη διαδικασία των εξετάσεων η ΤΘΔΔ
παραμένοντας ως «προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο» των διδασκόντων και με το ά.3 παρ.2 οι
μαθητές της Γ’ τάξης ΓΕΛ κατατάσσονται μετά από δήλωσή τους σε ένα από τα πέντε
επιστημονικά πεδία μέσω της ομάδας προσανατολισμού που έχουν ήδη επιλέξει. Ενώ στα ΕΠΑΛ
στο ά.6 παρ.1, γίνεται «επανασύσταση καταργηθεισών ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης». Πλέον οι τομείς στη Β’ τάξη ΕΠΑΛ είναι 9 και οι ειδικότητες στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ
είναι 36.
Οι μαθητές ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στη Γ’ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ)
μπορούν μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβασή τους. Εστιάζοντας
στους εξωγενείς παράγοντες, πρόκειται για τους «παράγοντες εκείνους που έχουν σχέση με τις
ευκαιρίες μάθησης, την οικονομική κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης με τις πολιτισμικές και
σχολικές συνθήκες που βιώνει ο μαθητής» (Αλεξάνδρου, 2006). Έρευνες έχουν δείξει ότι ο
γεωγραφικός τόπος, οι κοινωνικές συνθήκες και οι οικονομικές αλλαγές επηρεάζουν το μαθητικό
πληθυσμό.
Επίσης «η γεωγραφική περιοχή μόνιμης κατοικίας είναι ένας σημαντικός παράγοντας που
επιδρά στις γνωστικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες» των μαθητών κι αυτό διότι «ανάμεσα στις
περιοχές διαπιστώνονται έντονες κοινωνικοπολιτιστικές και οικονομικές διαφορές» (Οικονομίδης,
2012). Τον μεγαλύτερο πληθυσμιακό αριθμό συγκεντρώνει το κέντρο κάθε νομού, διότι δίνονται
δυνατότητες για ανάπτυξη του κοινωνικοπολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων προσφέροντας
περισσότερες ευκαιρίες.
Σχετικά με τα σχολεία σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, αυτά προσφέρουν περισσότερες
ευκαιρίες για μάθηση (Καρίπη, 2014) και «με μεγάλη επίδραση στην επαγγελματική επιλογή του
εφήβου», όπου οι μαθητές «του κέντρου επιλέγουν πιο γνωστές σχολές» ενώ οι μαθητές «άλλων
περιοχών προτιμούν σχολές που οδηγούν σε σίγουρα επαγγέλματα» (Παπανής, 2007).
Ακόμα περιοχές με ανεπτυγμένο τον δευτερογενή τομέα δίνουν τη δυνατότητα τόνωσης της
κοινωνικής και οικονομικής προέλευσης των μαθητών μέσω του οικογενειακού προϋπολογισμού.
Όμως η μείωση των εισοδημάτων μιας οικογένειας, ως φαινόμενο της οικονομικής κρίσης φαίνεται
να επηρεάζει και το νομό Ευβοίας. Η μείωση αυτή «περιορίζει τις επιλογές σε σχολές του τόπου
κατοικίας των μαθητών χαμηλώνοντας τις προσδοκίες» (Παπαναστασίου, 2001). Καθώς και «ο
εξαιρετικά ανταγωνιστικός χαρακτήρας της διαδικασίας πρόσβασης, που οδηγεί στην εξωσχολική
φροντιστηριακή προετοιμασία ενισχύει τον παράγοντα της κοινωνικοοικονομικής προέλευσης των
μαθητών» (Τσικαλάκη, 2016).
Οι γονείς με τις αξίες, τις στάσεις, τις πράξεις και τη συμπεριφορά τους επηρεάζουν τη
σχολική επίδοση των μαθητών (Θεοδοσιάδου, 2012). Ένα πλούσιο μορφωτικά οικογενειακό
περιβάλλον παρακινεί θετικά τις σχολικές επιδόσεις και επιλογές των μαθητών/τριών. Το υψηλό
μορφωτικό επίπεδο της μητέρας επηρεάζει τις εκπαιδευτικές προσδοκίες των μαθητών/τριών, αφού
οι ίδιες μέσα από την καθημερινή ανατροφή και ενασχόληση με τα παιδιά, εμπλέκονται σε όλες τις
εκπαιδευτικές δράσεις που τα αφορούν (Στύλα, 2016). Ενώ το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα
καθώς και το επάγγελμά του επηρεάζει τις εκπαιδευτικές προσδοκίες του παιδιού (Παφίλη, 2013).
Στο νομό Ευβοίας, σε σύνολο 1198211 κατοίκων το 13,43% είναι Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης, το 3,89% Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το 22,09% Απόφοιτοι Λυκείου, το
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16,01% απόφοιτοι Γυμνασίου, 28,69% Απόφοιτοι Δημοτικού ενώ το 15,89% δεν γνωρίζει γραφή
και ανάγνωση.
Στο σύνολο των κατοίκων που κατέχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση το ποσοστό των
ανδρών είναι κατά 5,52% αυξημένο συγκριτικά με εκείνο των γυναικών. Ενώ στο σύνολο των
κατοίκων που έχουν μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση το ποσοστό των γυναικών είναι αυξημένο
κατά 7,16% συγκριτικά με των ανδρών. Στην κατηγορία των αποφοίτων Λυκείου τα ποσοστά
ανδρών και γυναικών είναι περίπου ίσα. Μεγάλες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην κατηγορία
των αποφοίτων Γυμνασίου (60,00% άνδρες, 40,00% γυναίκες) και στην κατηγορία των όσων
εγκατέλειψαν το σχολείο ή δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση (44,29% άνδρες, 55,71%
γυναίκες).
3.3. Γενικευμένα αποτελέσματα
Tα αποτελέσματα από την έρευνα δίνουν τη δυνατότητα γενίκευσής τους. Πιο συγκεκριμένα
και σχετικά με :
1. τον αριθμό των σχολείων που λειτουργούν, δηλαδή Γυμνασίων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ: το
παράδειγμα του νομού Ευβοίας αντιπροσωπεύει τη γενικότερη εικόνα της χώρας, αφού
διατηρούν την ίδια αναλογία στον κάθε τύπο σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. τον αριθμό των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης Γυμνασίου: στο νομό Ευβοίας ο συνολικός
μαθητικός πληθυσμός παρουσιάζει ελάχιστη μείωση τα έτη 2014-15 και 2015-16 όπως και
στην υπόλοιπη χώρα. Ειδικότερα ο αριθμός των μαθητών είναι πιο αυξημένος συγκριτικά
με των μαθητριών, γεγονός που παρατηρείται και στο σύνολο της χώρας.

Διάγραμμα 4: Συνολικός αριθμός μαθητών/τριών Γ’ τάξης Γυμνασίου του Ν. Ευβοίας

3. τον αριθμό των μαθητών/τριών στην Α’ τάξη Λυκείου: ο νομός Ευβοίας διατηρεί τις ίδιες
αναλογίες με την υπόλοιπη χώρα με τις μαθήτριες να παρουσιάζονται με αυξημένα ποσοστά
(10%) έναντι των μαθητών. Αντίθετα στην Α’ τάξη ΕΠΑΛ, το ποσοστό των μαθητών είναι
αυξημένο έναντι των μαθητριών τόσο στο νομό όσο και στη χώρα.
4. τον αριθμό των μαθητών/τριών στη Γ’ τάξη ΓΕΛ: τόσο στο νομό όσο και στη χώρα
παρατηρήθηκαν οι ίδιες αναλογίες, με τον αριθμό των μαθητριών να είναι αυξημένος
συγκριτικά με αυτό των μαθητών (15%) το σχολικό έτος 2014-15 και κατά 12% το σχολικό
έτος 2015-16.
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Διάγραμμα 5: Συνολικός αριθμός μαθητών/τριών Γ’ τάξης ΓΕΛ του Ν. Ευβοίας

5. τον αριθμό των μαθητών/τριών στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ: τόσο ο νομός Ευβοίας όσο και η χώρα
διατήρησαν τις ίδιες αναλογίες.

Διάγραμμα 65: Συνολικός αριθμός μαθητών/τριών Γ’ τάξης ΕΠΑΛ του Ν. Ευβοίας

6. τον αριθμό επιτυχόντων μαθητών/τριών στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: τα
σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15 ο νομός Ευβοίας σε σχέση με το σύνολο των επιτυχόντων
της χώρας διατηρούσε χαμηλότερα ποσοστά στην επιτυχή πρόσβαση στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση ενώ το σχολικό έτος 2015-16 παρατηρήθηκαν ίδια ποσοστά με τη χώρα.
4. Συμπεράσματα
Στο νομό Ευβοίας λειτουργούν 71 σχολεία Δ.Ε. με τα Γυμνάσια να καλύπτουν το 53,53%,
ποσοστό που στο σύνολο των 3072 σχολείων Δ.Ε. της χώρας παραμένει ίδιο. Όπως και στην
κατηγορία των Λυκείων (47,00%). Η γεωγραφική κατανομή των σχολείων φάνηκε να εξυπηρετεί
τις ανάγκες των μαθητών/τριών του νομού αφού καλύπτει τόσο την πρωτεύουσα όσο και τις γύρω
περιοχές δεδομένου του ιδιαίτερου μακροσκελούς σχήματός του.
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Στη Γ’ τάξη Γυμνασίου του νομού, το 2013-16 φοίτησαν συνολικά 6051 μαθητές/τριές με το
94,28% στα ημερήσια και το 5,72% κατανεμήθηκε ισόποσα στα εσπερινά και στα Γυμνάσια με
λυκειακές τάξεις. Ανάμεσα στους οκτώ δήμους του νομού, τη μεγαλύτερη εισροή συγκεντρώνει η
Χαλκίδα (55,09%), ως πρωτεύουσά του και με την μεγαλύτερη εμπορική δραστηριότητα σε σχέση
με τις άλλες περιοχές. Άλλωστε «η αστική συγκέντρωση ευνοεί τη σχολική φοίτηση και επιτυχία»
(Οικονομίδης, 2012). Συγκριτικά με το 2013-14, το 2014-15 παρατηρήθηκε αύξηση του μαθητικού
πληθυσμού στο Γυμνάσιο κατά 2,01% ενώ το 2015-16 μείωση κατά 0,7%. Ωστόσο δεν
παρατηρήθηκε πληθυσμιακή αύξηση στο νομό, αλλά διαφαίνεται να επηρεάστηκε η μαθητική
εισροή από την εφαρμογή του πολυνομοσχεδίου για το νέο Λύκειο.
Στην Α’ τάξη Λυκείου, στο σύνολο των 6414 μαθητών/τριών, παρατηρήθηκε ότι το 77,13%
κινήθηκε προς τα ΓΕΛ και το 22,87% προς τα ΕΠΑΛ. Η διαφορά αυτή εντοπίζεται στο εύρος των
μετέπειτα επιλογών προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι μαθητές/τριες των ΓΕΛ μπορούν να
δηλώσουν όλες τις σχολές που τους προσφέρονται ενώ των ΕΠΑΛ περιορίζονται μόνο στην
ΑΣΠΑΙΤΕ, στα ΑΤΕΙ και στις ΑΕΝ. Κι ενώ το απολυτήριο του ΓΕΛ είναι ισότιμο με του ΕΠΑΛ,
εντούτοις η αρνητική αντίληψη της κοινωνίας ότι το ΕΠΑΛ «θεωρείται καταφύγιο των αδύναμων
μαθητών και γενικά εκείνων που δεν έχουν τη δυνατότητα να προωθηθούν προς ανώτερες
εκπαιδευτικές βαθμίδες» (Σιδηροπούλου–Δημακάκου, 1993), φαίνεται να επαληθεύεται μέχρι
σήμερα.
Στη Γ’ τάξη Λυκείου, στο σύνολο των 6063 μαθητών/τριών, τα κορίτσια των ΓΕΛ της
ομάδας των ανθρωπιστικών σπουδών ήταν περισσότερα και με μεγάλη διαφορά από τα αγόρια της
ομάδας οικονομίας και πληροφορικής. Στην ομάδα των θετικών σπουδών τα ποσοστά αγοριών και
κοριτσιών δεν έχουν μεγάλη διαφορά (46,69% αγόρια, 53,31% κορίτσια).
Οι μαθητές των ΕΠΑΛ στρέφονται κυρίως στους τομείς της Μηχανολογίας με μεγάλη
διαφορά από τους υπόλοιπους τομείς, ακολουθεί ο τομέας Πληροφορικής και Ηλεκτρολογίας,
Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού. Αντίθετα τα κορίτσια βρίσκονται σε μεγαλύτερο ποσοστό στους
τομείς Διοίκησης & Οικονομίας και Γεωπονίας.

Πίνακας 1: Συνολικός αριθμός μαθητών/τριών Γ’ τάξης ΕΠΑΛ του Ν. Ευβοίας ανά τομέα Προσανατολισμού

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις πέτυχε το 58,24% του συνόλου των συμμετεχόντων του νομού.
Το μεγαλύτερο ποσοστό πέτυχε σε Πανεπιστημιακές σχολές (61,23%) και στις Τεχνολογικές το
33,84%, με τα κορίτσια να προηγούνται αριθμητικά από τα αγόρια και στις δύο κατηγορίες. Από
την έρευνα επαληθεύεται ο ισχυρισμός ότι «το φύλο δεν επηρεάζει τις επιδόσεις αλλά τις επιλογές
των σπουδών κατά τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Σιάνου–
Κύργιου, 2007). Αντίθετα τα αγόρια σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια πέτυχαν στις
Στρατιωτικές σχολές και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο
φύλα ξεπερνούσε το 70,00% στις πρώτες και το 90,00% στις δεύτερες. Άλλωστε «στη συνείδηση
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των μαθητών οι ένστολες ειδικότητες είναι οι μόνες που προσφέρουν άμεση επαγγελματική
αποκατάσταση σε περίοδο οικονομικής κρίσης» (Καλόγερος, Ταουσάνης, Κότιος, 2013).
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των επιτυχόντων μαθητών/τριών στο κεντρικό, βόρειο και
νότιο τμήμα του νομού σχετικά με τις στρατιωτικές σχολές τα ποσοστά είναι περίπου ίδια στο
κεντρικό (3,68%) και βόρειο (3,14%) τμήμα. Στο νότιο τμήμα του νομού η επιτυχία των μαθητών
παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό (5,17%), πιθανά γιατί διαθέτει στην περιοχή της Κύμης, ένα από
τα μεγαλύτερα τεχνικά λιμάνια της χώρα καθώς και τη Σχολή Πλοιάρχων της ΑΕΝ. Στις
Πανεπιστημιακές σχολές το κεντρικό τμήμα του νομού διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση
και το υπόλοιπο μέρος και στις Τεχνολογικές, το κεντρικό τμήμα απέχει με ρυθμό μείωσης κατά
6,33% από τον υπόλοιπο νομό.
Συγκρίνοντας τους επιτυχόντες μαθητές/τριες του νομού Ευβοίας με εκείνους στην υπόλοιπη
χώρα παρατηρήθηκε ότι ο νομός καταλαμβάνει ποσοστό 1,62% στο σύνολο της χώρας. Τα σχολικά
έτη 2013-14 και 2014-15 ο νομός έχει χαμηλά ποσοστά επιτυχίας (69,31% / 74,60% και 51,43% /
72,43% αντίστοιχα). Αντίθετα, το σχολικό έτος 2015-16 οι επιτυχόντες μαθητές έχουν το ίδιο
ποσοστό επιτυχίας με τους υπόλοιπους μαθητές της χώρας (69,00%).
Επίσης διαφαίνεται οι εκπαιδευτικές πολιτικές να επηρέασαν τη μετάβαση των μαθητών από
την υποχρεωτική στη μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση στο νομό. Στην Α΄ τάξη Λυκείου το 2014-15
παρατηρήθηκε μείωση του συνολικού μαθητικού αριθμού των ΓΕΛ και αύξησή του στα ΕΠΑΛ
συγκριτικά με το 2013-14. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής του πολυνομοσχεδίου για την
παιδεία σχετικά με την ΤΘΔΔ, τον διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης των μαθητών για την
προαγωγή και την απόλυσή τους και την κατάργηση και επαναλειτουργία τομέων στα ΕΠΑΛ.
Οι επιλογές των μαθητών/τριών είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον οικογενειακό
προϋπολογισμό. Οι πολλές εταιρείες και βιομηχανίες του νομού που έπαψαν να λειτουργούν
επηρέασαν οικονομικά τον τοπικό πληθυσμό και κατ’ επέκταση την επιτυχία των μαθητών στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το σχολικό έτος 2014-15 συγκριτικά με το 2013-14 παρατηρήθηκε
μείωση των επιτυχόντων σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Άλλωστε
«η οικονομική κρίση επηρεάζει όλες τις εκπαιδευτικές αποφάσεις των μαθητών στη διαδικασία
πρόσβασης στην Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση» (Τσικαλάκη, 2016). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι
τη σχολική χρονιά 2015-16 υπήρξε ιδιαίτερη αύξηση του αριθμού των επιτυχόντων μαθητών/τριών
στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Βιβλιογραφία
Αλεξάνδρου, Α. (2008). Χαμηλή σχολική επίδοση και προβλήματα μάθησης: Συγκριτική μελέτη
ανάμεσα σε γηγενείς μαθητές και αντίστοιχους μαθητές γλωσσικών μειονοτήτων που
φοιτούν σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου. 9ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας
Κύπρου. Η σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα στην Κύπρο, 2-3 Ιουνίου 2006 (σ. 679-960)
Λευκωσία Κύπρος: Παιδαγωγική εταιρεία Κύπρου
Ανδριανουπολίτης, Κ. (2015). Στατιστικά στοιχεία Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2015-16. Οι πρώτες
παρατηρήσεις – εκτιμήσεις. Αναρτήθηκε 24 Νοεμβρίου, 2015, από http://www.alfavita.gr
Βλαχόπουλος, Σ (2011). Η δημογραφική εξέλιξη του μαθητικού και του εκπαιδευτικού πληθυσμού
των ολοήμερων δημοτικών σχολείων στην Ελλάδα από την ίδρυση τους (1998) έως σήμερα.
Τετράδια ιστορικής δημογραφίας 5/2014 ΠΜΣ Ιστορικής Δημογραφίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
(σ. 85-112). Κέρκυρα: Τυποεκδοτική Β. Ρουβάς & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γεωργοτά, Σ. (2011). Η δημογραφική εξέλιξη των ολοήμερων νηπιαγωγείων στην Ελλάδα (19972010). Τετράδια ιστορικής δημογραφίας 5/2014 ΠΜΣ Ιστορικής Δημογραφίας Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, (σ. 125-146). Κέρκυρα: Τυποεκδοτική Β. Ρουβάς & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γκιζελής, Δ. (2009). Ιστορία Γυμνασίου Αυλωναρίου. Το ρόπτρο, (29), 25-29
Γκλαβάς Σ (2010). Τα αναλυτικά προγράμματα της περιόδου 1988-1999. Αθήνα: Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο.
Γκλαβάς, Σ. (2000). Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 1830-1930.
Διδακτορική διατριβή thesis, ΕΚΠΑ, Αθήνα.
Δασκαλάκη, Μ. (2015). Η σημασία των μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων για την τοπική ανάπτυξη. Η
περίπτωση της περιοχής της Χαλκίδας. Διπλωματική εργασία thesis, ΑΤΕΙ Καλαμάτας.
596

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Δημαράς Α (2013). Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης «Το ανακοπτόμενο άλμα». Τάσεις και
αντιστάσεις στην ελληνική εκπαίδευση 1833-2000. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Ευαγγελόπουλος Σ. (1998). Ελληνική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Ευβοϊκή γνώμη online. (2013). Πανελλαδικές. Ευβοϊκή γνώμη online. Αναρτήθηκε από
http://www.egnomi.gr
Ευβοϊκή γνώμη online. (2014). Πανελλαδικές 2014. Ευβοϊκή γνώμη online. Αναρτήθηκε από
http://www.egnomi.gr
Ευβοϊκή γνώμη online. (2016). Πανελλαδικές 2016. Ευβοϊκή γνώμη online. Αναρτήθηκε από
http://www.egnomi.gr
Θωμάς, Θ. (2014). Δημογραφική μελέτη της εξέλιξης των σχολικών μονάδων, του εκπαιδευτικού
προσωπικού και του μαθητικού δυναμικού των δημοτικών σχολείων της Θεσσαλίας από το
1930 μέχρι το 2009. Τετράδια ιστορικής δημογραφίας 10/2014 ΠΜΣ Ιστορικής Δημογραφίας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, (σ. 117-134). Κέρκυρα: Τυποεκδοτική Αφοί Ρουβά Ο.Ε.
Καλεράντε Ε. (2014). Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για την τεχνική εκπαίδευση : από την
πολιτική των προθέσεων στη νομοθεσία (1860-2013). Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον
ελληνικό κόσμο (1204-2014):οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία, 2-5 Οκτωβρίου
2014 (σ. 641-660). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών.
Καλόγηρος, Β., Ταουσάνης, Χ., Κότιος, Κ. (2013). Οι επαγγελματικές επιλογές των νέων στην
περίοδο της οικονομικής κρίσης και η χαρτογράφηση της αγοράς εργασίας 2011-2012.
Ελληνική εταιρεία συμβουλευτικής και προσανατολισμού, (101), 187-196.
Καρίπη, Φ. (2014). Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών. Αναρτήθηκε 5
Σεπτεμβρίου, 2014, από http://www.your-psychology.gr.
Καρύδης, Σ. (2013). Όψεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα χρόνια της κατοχής (μαρτυρίες από
το αρχείο του 3ου Γυμνασίου αρρένων Αθηνών).Αθήνα: 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο
Αθηνών.
Κατσός, Κ. (2012). Αλιβέρι η πόλη μας. Αναρτήθηκε από http://all4aliveri.blogspot.gr/p/blogpage.html
Κοντονή, Α. (1997).Το νεοελληνικό σχολείο και ο πολιτικός ρόλος των παιδαγωγικών συστημάτων.
Αθήνα: Κριτική.
Λακασάς, Α. (2012). Ένας στους 4 επιλέγει τα ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ. Αναρτήθηκε 14 Ιουλίου, 2012, από
http://www.kathimerini.gr
Μαγκούτα, Π (2011). Φύλο και Εκπαίδευση: Δημογραφικές εκτιμήσεις με βάση τις τρεις
θεσμοθετημένες βαθμίδες της εκπαίδευσης κατά την περίοδο (1981-2008). Τετράδια
ιστορικής δημογραφίας 5/2014 ΠΜΣ Ιστορικής Δημογραφίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο, (σ. 85112). Κέρκυρα: Τυποεκδοτική Β. Ρουβάς & ΣΙΑ Ο.Ε.
Μελετιάδης, Χ. (2015). Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1959. Αναρτήθηκε 5 Απριλίου, 2015, από
http://www.kathimerini.gr
Μπάκας, Θ. (2014). Εισαγωγή στην εκπαιδευτική πολιτική. Ιωάννινα: Εκδόσεις Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων.
Οικονομίδης, Β. (2012). Η επίδραση της γεωγραφικής περιοχής μόνιμης κατοικίας στο δεκτικό
λεξιλόγιο παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στο Σ. Μουζάκης (Επιμ.) 6ο Επιστημονικό Συνέδριο
για την Ιστορία Εκπαίδευσης με διεθνή συμμετοχή. Ελληνική Γλώσσα και Εκπαίδευση,
Πάτρα 30 Σεπτεμβρίου 2011 & 1-2 Οκτωβρίου 2011 (σ.499-509). Αθήνα: Gutenberg
Πανεπιστημιακά τυπωθήτω
Παπαναστασίου, Κ. (2001). Παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των μαθητών για τις φυσικές
επιστήμες. Παιδαγωγική επιθεώρηση περιοδική έκδοση της παιδαγωγικής εταιρείας Ελλάδος,
(31), 165-180.
Παπανδρέου, Μ. (1994). Τουριστική κίνηση και ανάπτυξη δραστηριότητας στο νομό Εύβοιας (19831993). Διπλωματική εργασία thesis, ΑΤΕΙ Καβάλας.
Παπανής, Ε., & Παπανή Α. Β. (2007). Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και κίνητρα στην επιλογή
επαγγέλματος. Αναρτήθηκε 3 Σεπτεμβρίου, 2007, από stratospapanis.

597

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Παφίλη Ε. (2013). Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, σαν παράγοντας οικονομικής και
κοινωνικής ανάπτυξης του νομού Κυκλάδων. Διδακτορική διατριβή thesis, Πανεπιστήμιο
Πειραιά, Αθήνα
Σαλονικίδης Ι. (1998). Αναφορά στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης (νεοελληνικός
διαφωτισμός – σήμερα). Θεσσαλονίκη: Ι. Σαλονικίδης.
Σγούρος, Δ. (2009). Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Αυλωνάρι από το 1841 μέχρι το 1980 μέσα
από επιλεγμένα ιστορικά στοιχεία. Το Ρόπτρο, (29), 10-16.
Σιάνου – Κύργιου, Ε. (2007). Επιλογές σπουδών για την ανώτατη εκπαίδευση και ανισότητα των
φύλων. Δοκίμια. Εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία (σ.
115-126). Θεσσαλονίκη: Λιθογραφία.
Σιδηροπούλου – Δημακάκου, Δ. (1993). Τα χαρακτηριστικά του μαθητή που επιλέγει την Τεχνική
Εκπαίδευση. ΕΛΕΣΥΠ, (26-27), 50-77
Στύλα Δ, & Μιχαλοπούλου Κ. (2016). Η εμπλοκή των σύγχρονων Ελληνίδων μητέρων στη
σχολική εκπαίδευση των παιδιών του. Τόμος 33, τεύχος 61/2016, Παιδαγωγική επιθεώρηση
(σ. 117-132)
Τραχανάς, Κ., & Κακαρά, Α. (2010). Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και επαγγελματική
πορεία των αποφοίτων της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, (58), 77-94 τ. 58.
Τσικαλάκη, Ι., & Κλάδη – Κοκκίνου, Μ. (2016). Οικονομική κρίση και κοινωνικές ανισότητες στην
εκπαίδευση: Οι εκπαιδευτικές επιλογές των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αναρτήθηκε από http://academia.lis.upatras.gr

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ
Χρυσοχόου Ήρα
ira_c83@hotmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ05
Περίληψη
Σκοπός, της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
εκπαιδευτών ενηλίκων που διοργανώνουν σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης και ανάπτυξης
κοινωνικών ικανοτήτων αλλά και τις βιωματικές μεθόδους που εφαρμόζουν οι συγκεκριμένοι
εκπαιδευτές ενηλίκων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, διερευνώνται τα χαρακτηριστικά
και τα τυπικά προσόντα του αποτελεσματικού εκπαιδευτή ενηλίκων που διοργανώνει σεμινάρια
προσωπικής ανάπτυξης και ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων, σύμφωνα με τις απόψεις των ίδιων
των εκπαιδευτών. Προς αυτή την κατεύθυνση, επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση και το
μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων είναι η ημιδομημένη
συνέντευξη. Από την έρευνα διαφένεται ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτές έχουν υψηλό μορφωτικό
επίπεδο αλλά και ανάγκη για επιμόρφωση σε βιωματικές μεθόδους. Η συμβολή της παρούσας
έρευνας είναι μεγάλη καθώς δεν έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα έρευνες με παρόμοια θεματολογία.
Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, βιωματική μάθηση, προσωπική ανάπτυξη
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1. Εισαγωγή
Στην έννοια της εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμφωνα με τον Κόκκο (2005α· 2005β),
εμπεριέχονται όλες οι σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι
ενήλικοι (ανεξάρτητα αν έχουν τεχνικό, γενικό ή επαγγελματικό χαρακτήρα). Η εκπαίδευση
ενηλίκων λοιπόν έχει ως στόχο το μετασχηματισμό ή την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και
στάσεων (όπ. αναφ. στο Βεργίδης, 2003). Ορίζοντας τώρα τη δια βίου εκπαίδευση παρατηρούμε ότι
ως όρος είναι ευρύτερος από τον όρο εκπαίδευση ενηλίκων καθώς αναφέρεται στην εκπαίδευση
που λαμβάνει ένας άνθρωπος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και όχι μόνο στο ενήλικο μέρος
της (Καραλής & Παπαγεωργίου, 2012· Holmes, 2003). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η δια
βίου εκπαίδευση, δεν ολοκληρώνεται ποτέ, στοχεύει στην ανάπτυξη του ατόμου και συνδέεται με
το σύνολο των μορφών της εκπαίδευσης και των μαθησιακών προγραμμάτων που μπορεί να
επιλέξει ένας άνθρωπος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του (Καραλής & Παπαγεωργίου, 2012).
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποικίλοι λόγοι επιβάλλουν τη δια βίου εκπαίδευση του
ατόμου καθώς ο ρόλος της είναι καθοριστικός για την απασχολησιμότητα, την κοινωνική ένταξη,
την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την προσωπική εξέλιξη των ατόμων. Άλλωστε, αυτοί είναι και
οι στόχοι της Δια Βίου Μάθησης (Πρόκου, 2014). Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για την
προσωπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων καθώς αποτελούν τομείς που είναι
χρήσιμοι για την επαγγελματική δραστηριότητα των πολιτών αλλά και για την προσωπική ζωή
τους. Με τον όρο ‘προσωπική ανάπτυξη’ εννοούμε οτιδήποτε συμβάλλει στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας ενός ατόμου. Έρευνες έχουν δείξει ότι η επιτυχία στην επαγγελματική πορεία
αλλά και στη ζωή ενός ατόμου δεν σχετίζεται μόνο με τις γνώσεις και την ευφυΐα του ατόμου αλλά
κυρίως με τις κοινωνικές του
ικανότητες (Κόκκος, 2005γ). Πρόκειται δηλαδή για τις
επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, χειρισμού διαφωνιών
και αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων, ικανότητα χειρισμού των συνεχών αλλαγών, οργάνωσης,
να μαθαίνει το άτομο πώς να μαθαίνει και ικανότητα ηγεσίας. Σε αυτές προστίθενται και η
διεκδικητική συμπεριφορά, η ικανότητα ευελιξίας και καινοτομίας, και η ικανότητα της
αυτόαποκάλυψης (Παναγιωτόπουλος & Παναγιωτοπούλου, 2005).
Συνεπώς, υλοποιούνται ποικίλλα σεμινάρια για να καλύψουν τις ανάγκες εκπαίδευσης των
ενηλίκων στις παραπάνω ικανότητες. Τα σεμινάρια αυτά βασίζονται στη βιωματική μάθηση,
δηλαδή στη μάθηση που αξιοποιεί τις εμπειρίες των ατόμων προετοιμάζοντας τα για να
αναζητήσουν νέες εμπειρίες οι οποίες θα επιφέρουν τη γνώση (Κόκκος, 2005). Επομένως, τα
άτομα, χρειάζονται νέες εμπειρίες ώστε να αποκτήσουν στη συνέχεια νέες δεξιότητες (Συλλογικό
έργο, 2010). Ο Rogers κάνει λόγο για την σπουδαιότητα της ενεργητικής μάθησης όπου οι
εκπαιδευόμενοι παίρνουν πρωτοβουλίες και αυτοπροσδιορίζονται κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία (Κόκκος, 2005α). Στο ίδιο πλαίσιο τοποθετούνται και άλλοι θεωρητικοί της
εκπαίδευσης ενηλίκων τονίζοντας ότι όσο πιο ενεργά συμμετέχει ένας ενήλικας στη μαθησιακή
διεργασία τόσο καλύτερα μαθαίνει (Κόκκος, 2005β· Courau, 2000· Noyé & Piveteau, 1999).
Επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της εμπειρίας, οι Kolb, Boyatzis & Mainemelis (2000)
αναφέρουν ότι η βιωματική μάθηση αποτελεί «μια διαδικασία με την οποία η γνώση δημιουργείται
μέσω του μετασχηματισμού της εμπειρίας. Η γνώση λοιπόν είναι το αποτέλεσμα από το συνδυασμό
της κατανόησης και του μετασχηματισμού της εμπειρίας». Ως εκ τούτου, η βιωματική εκπαίδευση
είναι η μάθηση που συντελείται μέσα από την εμπειρία (Φίλλιπς, 2005). Μάλιστα, η ενεργητική
συμμετοχή των ενήλικων εκπαιδευομένων στη διαδικασία τη μάθησης αποτελεί μια από τις
προϋποθέσεις της αποτελεσματικής μάθησης (Courau, 2000).
Για να επιτευχθεί η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων πρέπει να εφαρμόζονται
κάποιες ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεπώς, οι
ενήλικοι έχουν έντονη ανάγκη να συμμετέχουν ενεργητικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα που
παρακολουθούν. Ως εκ τούτου πρέπει να επιλέγεται η χρήση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών
τεχνικών που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή. Κάποιες από αυτές όπως αναφέρονται από
πολλούς μελετητές της εκπαίδευσης ενηλίκων και μπορούν να υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια
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της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι (Καρατζά & Φίλλιπς, 2007· Μουζάκης, 2006· Φραγκούλης &
Χριστόπουλος, 2014): το παιχνίδι ρόλων, η επίδειξη, ο καταιγισμός ιδεών, οι ομάδες εργασίας, η
μελέτη περίπτωσης, αλλά και άλλες πολλές τεχνικές που προέρχονται από από τη δυναμική της
ομάδας, την ψυχολογία και από το θεατρικό παιχνίδι (Μακέλη, 2009). Υπάρχουν λοιπόν αρκετές
εναλλακτικές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση ενηλίκων οι οποίες είναι
ευχάριστες, αναπτύσσουν τη φαντασία των εκπαιδευομένων και βοηθούν ώστε η νέα γνώση να
αφομοιωθεί στους εκπαιδευόμενους (Jaques, 2004).
Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών τεχνικών αλλά και στην
αφομοίωση της γνώσης παίζει ο εκπαιδευτής ενηλίκων. Χρειάζεται να κατέχει πολύ καλά το
γνωστικό αντικείμενο και να χρησιμοποιεί ποικίλες εκπαιδευτικές μεθόδους οι οποίες να προάγουν
την ενεργητική συμμετοχή και την κριτική σκέψη (Λευθεριώτου, 2010· Ρακαλλίδου & Κομνηνού,
χ.χ.). Απαιτείται επίσης να κάνει ένα καλό προγραμματισμό ώστε να φτάσει εκείνος και η ομάδα
του στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (Συμεωνίδης, 2003). Ένα στοιχείο του ρόλου του εκπαιδευτή
ενηλίκων που δεν πρέπει να παραμελήσουμε είναι ο ρόλος του ως καθοδηγητής. Ο εκπαιδευτής
ενηλίκων οφείλει να καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους ώστε να αναπτύσσουν οι ίδιοι τις
μαθησιακές τους δραστηριότητες και να δοκιμάζουν οι ίδιοι τις ικανότητες τους, ενισχύοντας την
αυτονομία τους (Γιαννακοπούλου, 2008).O Knowles μάλιστα, (1980), αναφερόμενος στην
αποστολή του εκπαιδευτή ενηλίκων, λέει ότι ο τελευταίος πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες και
τους στόχους των ατόμων, των οργανισμών και της κοινωνίας. Συνεπώς, ο ρόλος του σύγχρονου
εκπαιδευτή ενηλίκων είναι πολυδιάστατος και σύνθετος.
2. Κυρίως μέρος
2.1. Μέθοδος της έρευνας
Για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας, βασιστήκαμε στο μοντέλο της
ποιοτικής ερευνητικής μεθόδου. Η εν λόγω μέθοδος ακολουθήθηκε διότι θεωρήθηκε
καταλληλότερη για να μάθουμε όσα περισσότερα μπορούμε από το συγκεκριμένο πληθυσμό-στόχο
(εκπαιδευτές ενηλίκων που διοργανώνουν σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης και ανάπτυξης
κοινωνικών ικανοτήτων). Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι η συνέντευξη καθώς ο
ερευνητής είναι σε θέση να αλληλεπιδρά, να επικοινωνεί και να καθοδηγεί µε στόχο την απόσπαση
πληροφοριών που αφορούν στο αντικείμενο της έρευνας (Cohen & Manion, 1992).
2.2. Αποτελέσματα της έρευνας
Από την έρευνα που διεξήχθει διαπιστώθηκε ότι οι δέκα (10) από τους δώδεκα (12)
εκπαιδευτές ενηλίκων που διοργανώνουν σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης και ανάπτυξης
κοινωνικών ικανοτήτων έχουν επιμορφωθεί σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων (εκπαίδευση
εκπαιδευτών ενηλίκων). Οι περισσότεροι από αυτούς είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ως εκπαιδευτές ενηλίκων και αρκετοί από αυτούς, τέσσερα (4) από τα επτά (7) άτομα που
διαθέτουν πιστοποίηση από το Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεωρούν πως η διαδικασία αυτή ήταν ιδιαιτέρως
χρήσιμη, κυρίως επειδή αποτελεί βασική προϋπόθεση επιλογής σε διάφορους φορείς όπως ΙΕΚ,
ΚΕΚ κλπ. ή με άλλα λόγια βοηθάει στην επαγγελματική αποκατάσταση του εκπαιδευτή και
λιγότερο στην ανάπτυξη του θεωρητικού υποβάθρου. Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις δύο (2) από
τους δώδεκα (12) εκπαιδευτές διαθέτουν μόνο άτυπη εκπαίδευση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων,
είτε επειδή δεν θεωρούν τη συμμετοχή σε αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα απαραίτητη, είτε
επειδή δίνουν έμφαση σε άλλα ζητήματα και σπουδές που σχετίζονται περισσότερο με την
προσωπική ανάπτυξη. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτές έχουν πραγματοποιήσει διαφορετικές σπουδές
ο καθένας. Κάποιοι έχουν ολοκληρώσει παιδαγωγικές σπουδές, άλλοι σπουδές ψυχολογίας αλλά
και κάποιοι προέρχονται από τον κλάδο των οικονομικών. Η θεματολογία των σεμιναρίων τους
είναι μεγάλη. Υλοποιούν σεμινάρια διαχείρισης συγκρούσεων/σχέσεων, επικοινωνίας, ανάπτυξης
δεξιοτήτων, εργασιακό στρες, θετικότητας, Positive parenting, Πολλαπλής νοημοσύνης στον χώρο
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εργασίας, ηγετικές ικανότητες, σεμινάρια επίτευξης στόχων, οργανωτικές ικανότητες και
διαχείρισης αλλαγών.
Οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν στην έρευνα, διαπιστώθηκε ότι επιθυμούν να
επιμορφώνονται σε θέματα του γνωστικού αντικειμένου τους και από άλλα επιστημονικά πεδία
(Νευροεπιστήμες, Coaching, NLP, τρίτη σχολή ψυχοθεραπείας της Βιέννης, θεατρικό παιχνίδι,
επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων/σχέσεων) καθώς επίσης και στις αρχές εκπαίδευσης
ενηλίκων και κυρίως στην εκμάθηση βιωματικών μεθόδων και τεχνικών («role model», «story
telling», «lego serious play», «εστίαση στις εμπειρίες», εκμάθηση «θετικότητας», «καπέλα πλάγιας
σκέψης», «ψυχοθεραπευτικές τεχνικές μάθησης»).
Σχετικά με τις βιωματικές μεθόδους, φανερώθηκε ότι όλοι οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν
στην έρευνα μας χρησιμοποιούν πολλές βιωματικές τεχνικές κατά την εκπαιδευτική διαδικασία
(παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση, μέθοδος χιονοστιβάδας, καταιγισμός ιδεών, ομάδες εργασίας,
gestalt approach, διαλεκτική/μαιευτική μέθοδο, paradigme, αναπαράσταση, σύγκριση σεναρίων,
τεχνικές που βασίζονται στην τέχνη και άλλες από το πεδίο της δραματοθεραπείας). Αρκετοί από
αυτούς χρησιμοποιούν και εκπαιδευτικά παιχνίδια όπως lego serious play, σταυρόλεξα, κρεμάλα,
κάρτες με ζώα, ζωγραφική, κολάζ, χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, επιτραπέζια παιχνίδια -Κάισσα,
Dixit-, πάζλ, περιγραφή εικόνων, παιχνίδι με μαντήλια, παιχνίδια με μπάλες, χούλα χουπ, MTA
kids,, χορό, κουίζ, μουσικούς σωλήνες -boom wakers-, κατασκευή καπέλων. Μία εκπαιδεύτρια
εκτός από τις κλασικές βιωματικές τεχνικές από το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων αναφέρεται και
σε άλλες και συγκεκριμένα στο mirroring, το gestalt approach, τη διαλεκτική μέθοδο, τη μαιευτική
μέθοδο, το paradigme, την αναπαράσταση, την αναπλαισίωση, τη σύγκριση σεναρίων.
Βέβαια, όλοι οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν ότι η βιωματική
μάθηση προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα. Μερικά από αυτά είναι η παρακίνηση των
εκπαιδευόμενων, η ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας, η
αποτελεσματικότερη κατανόηση και αφομοίωση του εκπαιδευτικού υλικού, η αυξημένη
συγκέντρωση στην εκπαιδευτική διαδικασία, η ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων,η
αποτελεσματικότερη ανάδειξη αναγκών και επιθυμιών αλλά κυρίως η μεγαλύτερη συμμετοχή.
Πέντε (5) από τους δώδεκα (12) εκπαιδευτές δηλώνουν ότι γνωρίζουν τις θεωρητικές
προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζουν κάποια συγκεκριμένη,
παρά μόνο συνδυασμό αυτών. Στην πραγματικότητα φαίνεται πως οι εκπαιδευτές λαμβάνουν
υπόψη τους τις θεωρίες ως βάση αλλά κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας εφαρμόζουν
ένα μεικτό μοντέλο σύμφωνα με τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις. Μόνο δυο (2) εκπαιδεύτριες
εφαρμόζουν συγκεκριμένες προσεγγίσεις. Η μία εκπαιδεύτρια εφαρμόζει τον κύκλο μάθησης του
Kolb και τη μετασχηματίζουσα μάθηση του Mezirow και η άλλη εκπαιδεύτρια αξιοποιεί την τέχνη
και το μοντέλο του Perkins.
Τέλος, οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι τα βασικά
χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων είναι να διαθέτει
οργανωτικές/επικοινωνιακές ικανότητες, να έχει μεταδοτικότητα, συνέπεια, σοβαρότητα, χιούμορ,
αξιοπιστία, να είναι παράδειγμα προς μίμηση, να είναι επαγγελματίας, να δημιουργεί αίσθημα
ασφάλειας/εμπιστοσύνης, να είναι καλός άνθρωπος και να έχει ενσυναίσθηση.
3. Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμπεραίνουμε ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων οι
οποίοι πραγματοποιούν σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης και ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων
έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, καθώς οι περισσότεροι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ
ορισμένοι και διδακτορικό. Έχουν όμως διαφοροποίηση ως προς τις σπουδές τις οποίες έχουν
ολοκληρώσει. Οι περισσότεροι επίσης έχουν κατάρτιση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, γεγονός
που φανερώνει ότι έχουν τουλάχιστον θεωρητική γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των
ενηλίκων εκπαιδευόμενων και των βιωματικών τεχνικών.
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Η θεματολογία των σεμιναρίων που διοργανώνουν είναι μεγάλη καθώς οι ικανότητες που
σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου και περιλαμβάνονται στον όρο ‘ανάπτυξη
κοινωνικών ικανοτήτων’ είναι πολλές, όπως επίσης και ο όρος ‘προσωπική ανάπτυξη’
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην προσωπική
ολοκλήρωση του ατόμου. Η πλούσια θεματολογία των σεμιναρίων φανερώνει την ανάγκη του
εκπαιδευτή για περαιτέρω επιμόρφωση σε διάφορα επιστημονικά πεδία τα οποία εξελίσσονται
συνεχώς.
Έτσι, οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη για
συνεχή επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν στο γνωστικό τους αντικείμενο και κυρίως σε άλλα
επιστημονικά πεδία. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το θεωρητικό υπόβαθρο που συνδέεται άμεσα με το
γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευτών, έχει καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό και έτσι αναζητούν
γνώσεις από άλλες επιστήμες/τομείς με στόχο να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία με
νέες πρακτικές και μεθόδους.
Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόζονται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία
ποικίλλουν (παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση, καταιγισμό ιδεών, ομάδες εργασίας, τεχνικές
βασισμένες στην τέχνη κλπ). Ορισμένοι βέβαια εκπαιδευτές, έχουν αναπτύξει δικές τους
βιωματικές τεχνικές βασισμένες στη φιλοσοφία της βιωματικής μάθησης και στα αντίστοιχα
θεωρητικά μοντέλα που προέρχονται από το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, της ψυχολογίας, της
δραματοθεραπείας. Ο κάθε εκπαιδευτής, όπως αποδείχθηκε, κάνει προσωπικές επιλογές σε ό,τι
αφορά τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, ανάλογα με το θεωρητικό υπόβαθρο που διαθέτει έτσι ώστε αυτά
να ταιριάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων του.
Τέλος, αναγνωρίζοντας όλοι τα πλεονεκτήματα της βιωματικής μάθησης, ακόμη και οι
εκπαιδευτές που δεν έχουν κατάρτιση στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσπαθούν να μεταφέρουν τη
νέα γνώση χρησιμοποιώντας τα ίδια τα βιώματα και τις εμπειρίες των εκπαιδευόμενων, καθώς η
ενεργητική συμμετοχή είναι αυτή που θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συνεπώς, ο εκπαιδευτής
ενηλίκων έχει καθοριστικό και πολυδιάστατο ρόλο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που
αναγνωρίζεται από όλους τους εκπαιδευτές που συμμετείχαν στην έρευνα.
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Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ
Δημοπούλου Ελισάβετ
edimopoulou05@yahoo.gr
Εκπαιδευτικός
Περίληψη
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει το θέμα της παιδείας κατά την περίοδο της
εικονομαχικής κρίσης. Οι αφορμές, ο χαρακτήρας, οι ροπές και το πνευματικό περιεχόμενο της
Εικονομαχίας κέντρισαν το ενδιαφέρον των νεώτερων μελετητών.
Οι συνέπειες της βαθιάς κρίσης που περνούσε το Βυζάντιο έγιναν αισθητές σε όλους τους
τομείς, και στον πνευματικό. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι πρωταρχική θέση στην πνευματική
δραστηριότητα πήρε η θρησκευτική θεώρηση, ενώ το ενδιαφέρον και η αγάπη για τα κοσμικά
υποχώρησαν. Μέσα στη σιωπή των άλλων πηγών οι βιογραφίες ευσεβών ανθρώπων της εποχής,
που δοξάστηκαν στον αγώνα κατά της Εικονομαχίας, μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη
στοιχειώδη εκπαίδευση αλλά και για τη «μέση» εκπαίδευση, τη γενική μόρφωση που λέγεται
εγκύκλιος παιδεία. Θα κάνουμε αναφορά στον μυθικό χαρακτήρα της παράδοσης που αποδίδει
στον εικονομάχο αυτοκράτορα Λέοντα Γ΄ Ίσαυρο (715-741) την καταστροφή ενός ιδρύματος
ανώτερης εκπαίδευσης στην Κωνσταντινούπολη, του Οικουμενικού διδασκαλείου.
Λέξεις-Κλειδιά: θρησκευτικά χειρόγραφα, στοιχειώδης εκπαίδευση, εγκύκλιος παιδεία,
ανώτερη εκπαίδευση, Οικουμενικό Διδασκαλείο.
1. Εισαγωγή
Η περίοδος που εκτείνεται από την αρχή του όγδοου έως τα μέσα του ένατου αιώνα είναι
γνωστή με το όνομα Εικονομαχία. Στην πραγματικότητα η διαμάχη για τις εικόνες, δεν αποτελεί
παρά μια εξωτερική άποψη για τις αλλαγές και τις βαθιές αναστατώσεις που έβαλαν σε δοκιμασία
για περισσότερο από έναν αιώνα τη Βυζαντινή αυτοκρατορία, το κράτος της, την Εκκλησία και την
κοινωνία της. (Αρβελέρ, 2015)
Η Εικονομαχία που συντάραξε τη Βυζαντινή αυτοκρατορία από το 727 ως το 843 έπληξε τα
γράμματα με τη διατάραξη του μοναχικού Βίου, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των μοναχών
και η επιρροή τους στα ζητήματα της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Αυτό σήμαινε ελάττωση των
οικονομικών πόρων των μοναστηριών, μείωση των δυνατοτήτων να συντηρούν καλλιγραφικά
εργαστήρια και σχολεία και αποκλεισμό των μοναχών από πολλές θέσεις. (Vasiliev, 1954 –
Ostrogorsky, 1993 – Καραγιαννόπουλος, 1992).
Για τα θέματα της παιδείας δεν υπάρχει εποχή πιο φτωχή σ’ ολόκληρη την ιστορία του
Βυζαντίου, αν κρίνει κανείς από τις πηγές που σώθηκαν ως τις μέρες μας. Αλλά κι αν ακόμα η
εποχή αυτή υπήρξε φτωχή, πρέπει να δεχτούμε ότι κυοφορούσε μια αργή ωρίμανση που έδωσε
τους καρπούς της τον 9ο αιώνα, οπότε έχουμε την πρώτη αναγέννηση των γραμμάτων στο
Βυζάντιο. (Lemerle, 1985)
2. Κυρίως μέρος
2.1. Πληροφορίες για την εκπαίδευση από τους Βίους της εικονομαχικής περιόδου
Στην πρώτη σειρά ανάμεσα στα φιλολογικά είδη που άνθησαν χάρη στην Εικονομαχία
τοποθετούνται οι βιογραφίες ευσεβών προσώπων της εποχής, ιδιαίτερα εκείνων που δοξάστηκαν
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στον αγώνα κατά της Εικονομαχίας. Αυτοί οι Βίοι, που διασώθηκαν σε μεγάλο αριθμό,
παρουσιάζουν δυσκολίες στην ερμηνεία τους και καμιά φορά είναι παραπλανητικοί γιατί
αντιγράφουν ο ένας τον άλλο, γιατί περιέχουν άφθονες συμβατικές περιγραφές, γιατί οι συγγραφείς
τους έχουν συχνά απόλυτη άγνοια για τα πράγματα της εποχής τους, γιατί είναι μεροληπτικοί, όχι
μόνο εις βάρος των εικονοκλαστών, αλλά και απέναντι σε καθετί κοσμικό. Ωστόσο, μέσα στη
σιωπή των άλλων πηγών, η «φιλολογία» αυτή είναι για μας σημαντική. Οι βιογραφίες αυτές δίνουν
πληροφορίες για τη στοιχειώδη εκπαίδευση αλλά και για τη «μέση» εκπαίδευση, ή αλλιώς την
εγκύκλιο παιδεία.
Η έρευνα του P. Lemerle αφορά πρόσωπα που έζησαν τον 8ο ή το πρώτο μισό του 9ου αιώνα.
Έτσι στους βίους αυτούς η στοιχειώδης εκπαίδευση ονομάζεται προπαιδεία, προπαιδεία των
μαθημάτων, εισαγωγικαί και στοιχειώδεις των μαθημάτων τέχναι. Η ύλη αυτής της εκπαίδευσης
είναι τα γράμματα (σε αντίθεση με τα μαθήματα της μέσης παιδείας), πεζά γράμματα, ιερά
γράμματα. Η τελευταία ονομασία είναι πιο συχνή. Πραγματικά, μάθαιναν γράμματα από τα ιερά
κείμενα και βρίσκουμε μια φορά ειδική μνεία του Ψαλτηρίου και μια άλλη φορά των Ύμνων.
Για την ηλικία που άρχιζαν να παίρνουν αυτή την εκπαίδευση, οι πληροφορίες είναι σχεδόν
ομόφωνες: μετά τα έξι χρόνια, μετά τα επτά, γύρω στα οκτώ, πριν από τα εννέα. Οι δάσκαλοι που
τα διδάσκουν αποκαλούνται ή διδάσκαλοι με την πλατιά έννοια της λέξης ή ακριβέστερα
παιδοτρίβαι, παιδαγωγοί, γραμματισταί και μια φορά γραμματείς. Το δημόσιο σχολείο ονομάζεται
σχολή των γραμμάτων ή παιδευτήριον.
Την προπαιδεία ακολουθεί η παιδεία από τα δέκα ή δώδεκα ως τα δεκαεπτά ή δεκαοκτώ.
Ονομάζεται εγκύκλιος, εγκύκλιος παίδευσις, εγκύκλιος σοφία και είναι «ανώτερη» σε σχέση με τη
στοιχειώδη εκπαίδευση.
Στα κείμενα αυτά προβάλλεται η αντίθεση ανάμεσα στη διδασκαλία των κοσμικών
επιστημών και σε μια παιδεία ιερή για την οποία δεν δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Η
κοσμική επιστήμη παραμένει η ελληνική σοφία και είναι κοινός τόπος των αγιογράφων να δείχνουν
ότι ο ήρωάς τους την περιφρονεί, ή στην καλύτερη περίπτωση, παίρνει απ’ αυτήν μόνο τα
απαραίτητα.
Το πρόγραμμα της κοσμικής διδασκαλίας περιλάμβανε ένα φιλολογικό και έναν
επιστημονικό κύκλο. Ο φιλολογικός κύκλος περιλάμβανε γραμματική, ρητορική και διαλεκτική.
Για τους τέσσερις μαθηματικούς κλάδους τα κείμενα αναφέρουν την αριθμητική, τη γεωμετρία, τη
μουσική και την αστρονομία.
Η διερεύνηση των Βίων του 8ου και του 9ου αιώνα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η οργάνωση
και το πλαίσιο της κοσμικής εκπαίδευσης παρέμειναν άθικτα, ότι τα προγράμματα, φιλολογικά και
επιστημονικά, δεν άλλαξαν. Η Εκκλησία διατηρούσε την κατηχητική εκπαίδευση, είναι ξένη και
κάποτε εχθρική προς την παιδεία των ελευθερίων τεχνών. Η παιδεία αυτή πιθανόν δεν έπαψε να
διδάσκεται από λαϊκούς δασκάλους ενώ παράλληλα δεν έχουμε σχολεία εκκλησιαστικά.
Πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε ότι στους Βίους της εικονομαχικής περιόδου δεν γίνεται
λόγος για «πατριαρχική ακαδημία», αλλά ούτε και για αυτοκρατορικό πανεπιστήμιο (Lemerle,
1985).
Από την άλλη πλευρά, ίσως θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οι ανώτερες σπουδές διακόπηκαν
στο Βυζάντιο. Είναι σίγουρο όμως ότι την εποχή της Εικονομαχίας οι σπουδές καθώς και η μορφή
της παιδείας που συνέχιζε την αρχαία παράδοση, μειώθηκαν με το θρίαμβο της Εικονομαχίας και
μπορούμε έτσι να καταλάβουμε γιατί οι εικονολάτρες, που ήταν άλλωστε εκπρόσωποι αυτής της
παράδοσης, της είχαν επιρρίψει την κατηγορία της αμάθειας και της απαιδευσίας.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο γίνονται κατανοητά τα λόγια του χρονογράφου Θεοφάνη, ο οποίος
αναφερόμενος στη βασιλεία του Λέοντα Γ΄ του Ίσαυρου, σημειώνει μια οπισθοδρόμηση της
γνώσης: «μάλιστα δε τους ευγενεία και λόγω διαφανείς, ώστε και τα παιδευτήρια σβεσθήναι και την
ευσεβή παίδευσιν την από του εν αγίοις Κωνσταντίνου του μεγάλου και μέχρι νυν κρατήσασαν, ης και
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μετά άλλων πολλών καθαιρέτης ο σαρακηνόφρων ούτος Λέοντας γέγονεν» (Θεοφάνους,
Χρονογραφία 40511 και 4371 – Αναστασίου, 1966 –Μανάφης, 1972 – Χριστοφιλοπούλου, 1992).
Παρόλο που επικρατεί την περίοδο αυτή η έντονη χριστιανική θεοσέβεια, υπάρχει ο
θαυμασμός για τον πνευματικό θησαυρό της ελληνικής αρχαιότητας. Οι εικονομάχοι αλλά και οι
εικονολάτρες χρησιμοποίησαν τη φιλοσοφία στο σκληρό αγώνα τους για τον πνευματικό
εξοπλισμό τους. Ονομαστοί κληρικοί και μελλοντικοί Πατριάρχες, όπως ο Ταράσιος, ο Νικηφόρος
και ο Θεόδωρος Στουδίτης, είχαν ρητορική μόρφωση και κάποια γνώση φιλοσοφίας. Εμπνέονταν
από τα έργα των αρχαίων Ελλήνων, χωρίς να σκανδαλίζονται από την ειδωλολατρία τους.
Παρατηρούμε ότι ο θαυμασμός αυτός οδηγεί και στη γλωσσική μίμηση (Ισηγόνης, 1964 – Mango,
1990).
2.2. Η συνεισφορά των μοναστηριών στην εκπαίδευση – Η Μονή του Στουδίου
Η συνεισφορά των μοναστηριών στην παιδεία, κατά την περίοδο της Εικονομαχίας ήταν πολύ
σημαντική. Οι ανάγκες της Εκκλησίας ήταν πολλές και απαιτούσε από τους κληρικούς που ήταν
υποψήφιοι για τα ανώτατα αξιώματά της, να κατέχουν την κοσμική και τη θρησκευτική παιδεία,
που όφειλαν να αποκτήσουν σε κάποιες ανώτερες σχολές. Αυτήν ακριβώς την ανάγκη ανέλαβε να
διεκπεραιώσει η μονή του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη, κυρίως κατά τη δεύτερη περίοδο της
Εικονομαχίας, κατά την οποία η δράση της έγινε γνωστή χάρη στην προσωπικότητα του ηγουμένου
της, Θεόδωρου Στουδίτη (759-826).
Το μοναστήρι είχε κτιστεί το 463 από τον ύπατο Στούδιο (Vasiliev,1954 –
Χριστοφιλοπούλου, 1992 – Browning, 1992). στη συνοικία της Ψαμάθειας και ήταν το μεγαλύτερο
και πλουσιότερο της Κωνσταντινούπολης. Ο Θεόδωρος ανέλαβε ως ηγούμενος του μοναστηριού
μετά τον διωγμό του θείου του Πλάτωνα. Επιδόθηκε με πολύ ζήλο στην αναδιοργάνωση της μονής
και επέβαλε αυστηρό τυπικό, το οποίο πρόβλεπε πνευματική, χειροτεχνική και χειρωνακτική
απασχόληση για τους μοναχούς. Στα χρόνια που ο Θεόδωρος Στουδίτης ήταν ηγούμενος της μονής
ιδρύθηκε σ’ αυτήν και περίφημο καλλιγραφικό εργαστήριο (Χριστοφιλοπούλου, 1992).
Η σχολή της Μονής του Στουδίου ιδρύθηκε στο τέλος του 8ου αιώνα και επεδίωκε να δώσει
στους μελλοντικούς κληρικούς ένα σύνολο διδασκαλίας όλων των κλάδων με κατεύθυνση
θρησκευτική. Προετοίμαζε ακόμη τους νέους, ώστε να γίνουν χρήσιμοι στους ναούς και στα
μοναστήρια με την απόκτηση τεχνικών γνώσεων.
Στον Βίο του Θεόδωρου Στουδίτη δίνεται μια παραστατική εικόνα της ζωής και της
λειτουργίας της σχολής. Η Μονή ήταν ένας χώρος ευπρεπέστατος, παραδεισένιος, όπου κάθε είδος
επιστήμης ήταν χρήσιμο. «φιλοσοφίας δε τεχνολογίας και δογμάτων πατερικών αποστήθισις… εξ ων
σοφώτατοι τε καλλιγράφοι και ιεροψάλται, κουδακάριοί τε και ασματογράφοι, ποιηταί τε και
αναγνώσται πρώτιστοι, μελισταί τε και αοιδόπολοι εν Χριστώ εξυφάνθησαν» (Βίος Θεοδ. Στουδίτου,
PG 99, 273-276-Παγιατάκης, 1954-Τσαμπής, 1965).
Ένα σπουδαίο τμήμα της μονής ήταν το εργαστήριο καλλιγραφίας (ή αντιγραφής). Όσοι
μοναχοί απασχολούνταν σ’ αυτό το εργαστήριο, εκτός από τα «ιερά γράμματα» διδάσκονταν και
καλλιγραφία και τους κανόνες της ορθής αντιγραφής.
Η μοναστηριακή σχολή του Στουδίου, παρά τις υπερβολές του αυστηρού τυπικού και το
φανατισμό της θρησκευτικής ιδεολογίας της, εγκαινίασε μια νέα περίοδο γόνιμης συνεργασίας
μεταξύ χριστιανισμού και ελληνισμού. Κάτω από την πνευματική ηγεσία του ηγουμένου της
Θεόδωρου Στουδίτη, η σχολή της Μονής έγινε το κέντρο μεγάλης μεταρρυθμιστικής, ασκητικής
και πνευματικής κίνησης σε μια εποχή που κυριαρχούσε η πολιτική των εικονομάχων
αυτοκρατόρων (Παγιατάκης, 1954 – Ζακυθηνός, 1951).
Εδώ πρέπει ν’ αναφέρουμε ότι τον 8ο αιώνα έχουμε μια πολύ σημαντική καινοτομία που
αφορά τον τύπο γραφής. Εμφανίζεται η μικρογράμματη γραφή, που δεν προέκυψε από εξέλιξη της
μεγαλογράμματης αλλά από την υιοθέτηση, στην αντιγραφή βιβλίων, μιας μορφής της τρέχουσας
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(επισεσυρμένης) γραφής η οποία χρησιμοποιούνταν στα επίσημα έγγραφα. Πρόκειται για μια
γραφή πιο οικονομική, με την οποία εξοικονομείται μόχθος και γραφική ύλη, ενώ ταυτόχρονα
παραμένει ευανάγνωστη. Η μικρογράμματη εξουδετέρωσε τη μεγαλογράμματη και την περιόρισε
στο ρόλο ειδικής γραφής. Το γεγονός ότι ορισμένα από τα παλαιότερα χειρόγραφα σε
μικρογράμματη προέρχονται από τη Μονή Στουδίου και ότι, από την άλλη πλευρά, είναι πιθανόν ο
θείος του Θεοδώρου Στουδίτη και ηγούμενος της Μονής Σακκουδίωνος Πλάτων, κατά τον 8ο
αιώνα να αντέγραφε χειρόγραφα σε ειδική γραφή οδήγησε τους μελετητές να αναρωτηθούν αν οι
Στουδίτες διαδραμάτισαν ιδιαίτερο ρόλο στην ιστορία της μικρογράμματης γραφής (Cheynet
2014).
2.3. Οι ανώτερες σπουδές κατά την περίοδο της Εικονομαχίας
Πληροφορίες για τη συνέχιση των ανώτερων σπουδών δίνουν οι Βίοι του Πατριάρχη
Ταρασίου (πατριάρχης από το 784 ως το θάνατό του, 806), του Ιωάννη Ψιχαΐτη (813-820), του
Θεόδωρου Στουδίτη (πέθανε το 826) και του Πατριάρχη Νικηφόρου (πατριάρχης από το 806 ως το
815) (Αναστασίου, 1966 – Lemerle, 1985). Μέχρι ποιο σημείο έφτανε η μόρφωση του Πατριάρχη
Ταρασίου αναφέρει έμμεσα ο βιογράφος του, όταν απευθυνόμενος στον Ταράσιο, του εκφράζει την
ευγνωμοσύνη του για τα μαθήματα μετρικής και ποίησης που διδάχθηκε απ’ αυτόν όταν ήταν πολύ
νέος. (Βίος Ταρασίου 4235-8 – Αναστασίου, 1966 – Τωμαδάκης, 1971).
Ο πατριάρχης Νικηφόρος αφού παρακολούθησε πρώτα τα εγκύκλια μαθήματα και την
τεχνική μόρφωση του αυτοκρατορικού γραμματέα, μπήκε στο σώμα των ασηκρητών και άσκησε
αυτό το λειτούργημα επί Λέοντα Δ΄ (775-780) και επί Κωνσταντίνου ΣΤ΄ και Ειρήνης (780-790).
Κατόπιν απέκτησε τέλεια γνώση της γραμματικής, που του επέτρεπε να γράφει σωστά, διδάχθηκε
ρητορική, όχι εκείνη που οδηγεί στην κούφια ματαιοδοξία της σοφιστικής, αλλά εκείνη που
διδάσκει τη διάρθρωση του λόγου με κομψότητα και χάρη. Στο πρόγραμμα των μαθημάτων του
Νικηφόρου ακολουθούσε «η μαθηματική τετρακτύς» δηλαδή η αστρονομία, η γεωμετρία, η
μουσική και η αριθμητική. Αποκορύφωση όμως όλων αυτών ήταν η θεολογία, που θεωρείται κυρία
όλων των επιστημών (Βίος Νικηφόρου 149-150 – Αναστασίου, 1966 – Lemerle, 1985). Την ίδια
εποχή, δηλαδή στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα, την ίδια μόρφωση δέχτηκαν ο Πατριάρχης
Ταράσιος, ο Θεόδωρος Στουδίτης και πολλοί άλλοι.
Τι γινόταν όμως με τη θεολογική μόρφωση, τη διδασκαλία της θεολογίας; Στους Βίους της
Εικονομαχίας επισημαίνεται μόνο μια φορά κάτι που μοιάζει με σχολή εξαρτημένη από
θρησκευτικό ίδρυμα. Πρόκειται για το περίφημο εκπαιδευτήριο της Μονής Στουδίου, όπου έγινε
δεκτός ο μελλοντικός στουδίτης μοναχός Νικόλαος (γύρω στο 802 ή 803), σ’ ένα κτίριο που
ονομαζόταν «καταγώγιον των παίδων». Στο κτίριο αυτό στεγάζονταν τα παιδιά που προορίζονταν
να γίνουν μοναχοί. Εκεί έπαιρναν τη στοιχειώδη εκπαίδευση, όπως συνηθιζόταν. Οι δάσκαλοι
έπρεπε να συμπεριφέρονται στα παιδιά με στοργή και υπομονή και είχαν καθήκον να τους δίνουν
θρησκευτική μόρφωση (PG 99, 1745 B-C –Lemerle, 1985).
Το ότι υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για τη θεολογική μόρφωση δεν πρέπει να μας
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι κληρικοί δεν διδάσκονταν συστηματικά τη θεολογία. Οι
βιογράφοι των Αγίων τονίζουν την απόκτηση της θύραθεν παιδείας την οποία θεωρούν απαραίτητη
προϋπόθεση για τη θεολογική μόρφωση. Έτσι στο βίο του Νικηφόρου ο βιογράφος του γράφει
«προς γαρ τη των θείων λογίων μελέτη και της θύραθεν [παιδείας] εισεποιήσατο μέθεξιν» (Βίος
Νικηφόρου, 150 – Αναστασίου, 1966.) Παρόμοια αναφέρονται στο Βίο του Θεόδωρου Στουδίτη
«τούτοις έχων και Γραφαίς φιλοπόνως ωμίλει ταις θεοπνεύστοις» (Βίος Θεοδώρου Στουδίτου, PG
105, 120 – Αναστασίου, 1966).
Την άποψη ότι η θεολογία διδασκόταν τον 8ο αιώνα και μάλιστα συστηματικά, ενισχύει ένας
κανόνας της Ζ΄ Οικουμενικής συνόδου του 787, που απαιτεί από τους επισκόπους να έχουν καλή
θεολογική κατάρτιση. (Ράλλης,– Ποτλής, Σύνταγμα Β΄, 560-561 – Αναστασίου, 1966). Ο κανόνας
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αυτός δεν αναφέρει βέβαια κάποια σχολή εκκλησιαστική στην οποία παρεχόταν αυτή η μόρφωση.
Όμως αν οριστούν ανάλογα με τα μαθήματα που όφειλαν να γνωρίζουν οι επίσκοποι, και οι
δάσκαλοι που τα δίδασκαν οδηγούμαστε στην Πατριαρχική σχολή και στη λειτουργία της όπως
ήταν τον 12ο αιώνα. Έτσι τον 12ο αιώνα που έχουμε πλέον ακριβείς πληροφορίες για την ύπαρξη
της Πατριαρχικής σχολής στην Κωνσταντινούπολη, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και διδάσκουν σ’
αυτή τη σχολή οι εξής δάσκαλοι: ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου ή οικουμενικός διδάσκαλος, ο
διδάσκαλος του Αποστόλου, ο διδάσκαλος του Ψαλτήρος και ο μαΐστωρ των ρητόρων ή ρήτωρ.
Ίσως ο Κανόνας αυτός αφήνει να υποθέσουμε ότι υπήρχε αυτό το ειδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα
και οι διδάσκαλοι κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα, παρόλο που δεν μαρτυρούνται, ούτε είναι
γνωστό πού βρισκόταν αυτό το ίδρυμα. Ο P. Lemerle αντιτίθεται στην άποψη αυτή και δηλώνει ότι
δεν μπορούμε να μιλούμε για την ύπαρξη της Πατριαρχικής σχολής κατά τη μεσοβυζαντινή
περίοδο (Lemerle, 1985).
Ωστόσο φαίνεται απίθανο ότι στην εποχή των μεγάλων αυτοκρατόρων που διαδέχονταν ο
ένας τον άλλο, και το έργο τους υπήρξε τεράστιο, η εκπαίδευση και η παράδοση της παιδείας
έχασαν τη θέση τους σ’ ένα τόσο ισχυρό κράτος όπως το Βυζάντιο. Απίθανο φαίνεται ακόμη ότι σε
εποχή τόσο ριζικών μεταρρυθμίσεων η εξουσία σταμάτησε να χρειάζεται νέους με γερή μόρφωση,
τουλάχιστον νομική.
Ένας κανόνας της εν Τρούλω συνόδου (692), που έχει περάσει σχεδόν απαρατήρητος,
αποδεικνύει ότι οι νομικές σπουδές εξακολουθούσαν να υπάρχουν εκείνη την εποχή, αφού ορίζεται
πως οι σπουδαστές της νομικής έπρεπε να μην ακολουθούν ειδωλολατρικές συνήθειες, να μη
συχνάζουν στα θέατρα, να μη φορούν παρδαλά ρούχα και να μην κάνουν τούμπες στον αέρα (αν
αυτή είναι η έννοια της λέξης κυλίστρα) στην αρχή και στο τέλος της χρονιάς. Το γεγονός ότι
αναφέρονται μόνο φοιτητές της νομικής μπορεί να σημαίνει είτε πως αυτοί ήταν ιδιαίτερα
ταραχοποιοί, είτε πως δεν υπήρχαν άλλοι σπουδαστές πανεπιστημιακού επιπέδου.
Όταν εκδόθηκε η Εκλογή, ο νομοθετικός κώδικας των αυτοκρατόρων Λέοντα Γ΄ και
Κωνσταντίνου Ε΄ (740-775), πιθανόν το 726, η σύνθεσή του ήταν έργο του κοιαίστωρα του ιερού
παλατίου, δύο πατρικίων και μερικών κρατικών αξιωματούχων, χωρίς καθόλου συμμετοχή
καθηγητών της νομικής και οι συμπιλητές ομολογούσαν με ειλικρίνεια ότι το νόημα της
προηγούμενης νομοθεσίας είχε καταντήσει εντελώς σκοτεινό, «και σε άλλους τελείως ακατάληπτο,
ιδιαίτερα σε όσους κατοικούν έξω από τη θεοφύλακτη βασιλίδα πόλη μας» (Ράλλης, Ποτλής,
Σύνταγμα Β΄, 453-454 – Fuchs, 1926 – Speck, 1974 – Baynes,– Moss, 1986 – Mango, 1990).
2.4. Το Οικουμενικό διδασκαλείο και η τύχη του επί Λέοντα Γ΄ Ίσαυρου
Τα γεγονότα που συμβαίνουν στην εποχή του εικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντα Γ΄ Ίσαυρου
(717-741) προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση για το αν λειτουργούσε στην πρωτεύουσα του
Βυζαντίου ένα ανώτερο εκκλησιαστικό ίδρυμα. Αρκετές πηγές αποδίδουν στον Λέοντα Γ΄ Ίσαυρο
την καταστροφή του Οικουμενικού διδασκαλείου και την καύση των καθηγητών του. Ο Γεώργιος
Μοναχός στο κεφάλαιο που αφιερώνει στον Λέοντα Γ΄ Ίσαυρο γράφει χαρακτηριστικά: «φασί δέ
τινες, και τούτο πιστότατοι άνδρες, ότι προς τη βασιλική καλουμένη κινστέρνη… εν ω υπήρχε κατά
τύπον αρχαίον οικουμενικός διδάσκαλος έχων μεθ’ εαυτού ετέρους μαθητάς αυτού και συλλήπτορας
προύχοντας άνδρας τον αριθμόν ιβ΄, πάσαν επιστήμην μετερχομένους και τα εκκλησιαστικά
κρατύνοντας δόγματα… τούτους ο αγριώτατος θηρ και δυσώνυμος βάναυσος … προσέταξε
συναχθήναι πλήθος ξύλων και τούτων υπαφθέντων κατακαήναι τους άνδρας συν των οικημάτων και
των βιβλίων και των λοιπών αυτοίς υπαρχόντων» (Γεωργίου Μοναχού ΙΙ, Χρον. 7421-18 – Fuchs,
1926 – Αναστασίου, 1966 – Lemerle, 1985.)
Η μαρτυρία αυτή επαναλαμβάνεται και από άλλες πηγές όπως από τον Βίο του Πατριάρχη
Γερμανού (715-730). (Βίος Πατριάρχου Γερμανού 1-17 – Fuchs, 1926 – Αναστασίου, 1966 –
Lemerle, 1985).
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Πληροφορίες για το Οικουμενικό διδασκαλείο μαζί με τοπογραφικές ενδείξεις δίνουν τα
Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως που γράφτηκαν τον 10ο αιώνα.(Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως 226
παράγρ. 31-Fuchs, 1926-Lemerle, 1985).
Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τη διήγηση της καύσης του Οικουμενικού διδασκαλείου.
Αυτοί που απορρίπτουν τη διήγηση, προβάλλουν ισχυρότατα επιχειρήματα για την ανατροπή του
μύθου. Παρατηρούν ότι η καύση του Οικουμενικού διδασκαλείου δεν αναφέρεται σε καμία
σύγχρονη πηγή, ούτε και στις πιο εχθρικές προς τον Λέοντα Γ΄ Ίσαυρο και τους εικονομάχους. Το
γεγονός αυτό φαίνεται ότι αγνοούσαν ο χρονογράφος Θεοφάνης και ο βιογράφος του Πατριάρχη
Νικηφόρου στα τέλη του 8ου αιώνα. Οι σοφοί καθηγητές που προτίμησαν να καούν στη φωτιά παρά
να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του αυτοκράτορα δεν συγκαταλέγονται στον κατάλογο των
μαρτύρων της Εικονομαχίας.
Στη διήγηση όμως για την καύση του Οικουμενικού διδασκαλείου υπάρχουν κάποια σημεία
αληθοφάνειας. Στο Οκτάγωνο στεγαζόταν επί Ιουλιανού (361-363) μέχρι Θεοδοσίου Β΄ (408-450)
το Πανεπιστήμιο. Το έτος 425 το Πανεπιστήμιο μεταφέρθηκε στο Καπιτώλιο και από εκεί
μεταφέρθηκε πάλι στην παλιά του θέση και ακριβέστερα στο Οκτάγωνο ή στο Τετραδήσιον
Οκτάγωνον. Το Οκτάγωνο είχε καεί στη Στάση του Νίκα το 532 επί Ιουστινιανού. Αφού το
Οκτάγωνο αναφέρεται τον 8ο αιώνα, σημαίνει ότι ξαναχτίστηκε και στέγαζε τις σχολές του
Πανεπιστημίου (Μανάφης, 1972.) Επίσης στο Οκτάγωνο υπήρχαν βιβλία. Οι ιστορικοί που
αναφέρουν την καταστροφή του Οικουμενικού διδασκαλείου γράφουν για την ύπαρξη πολλών
βιβλίων στο Οκτάγωνο το έτος 726. (Ιω. Ζωναράς ΙΙΙ 259, Γεώργιος Κεδρηνός Ι 796, Μιχ. Γλυκάς
522, Κων. Μανασσής στ. 4259-4260, Μανάφης, 1972).
Ο αριθμός των βιβλίων που φυλαγόταν στη βιβλιοθήκη του Οκταγώνου τον 8ο αιώνα ήταν
36.500 και τον αναφέρει ο Μιχαήλ Γλυκάς. «Εγγύς του τεμένους της αγίας του Θεού Σοφίας οίκος
δεδόμητο λαμπρός, εν ω βίβλοι τεθησαυρισμένοι ήσαν, τον αριθμόν ωσεί τρισμύριαι εξακισχίλιαι
προς άλλαις πεντακοσίαις, έχουσα φύλακα και προϊστάμενον άνδρα τίμιον και σοφόν» (Μιχ.
Γλυκάς 522 – Μανάφης, 1972.)
Ανάλογη μαρτυρία έχουμε και από τον Κωνσταντίνο Μανασσή (Κων. Μανασσής στ. 42614263 – Μανάφης, 1972).
Ορισμένοι μελετητές δέχονται την ύπαρξη «πατριαρχικής σχολής», άλλοι όμως δέχονται ότι
η ύπαρξη και οργάνωση της «πατριαρχικής σχολής» είναι στην ουσία ένας μύθος που κρατήθηκε
και καλλιεργήθηκε στους κύκλους των εικονολατρών. Το θέμα για την ύπαρξη ή όχι της
«πατριαρχικής σχολής» επανήλθε κυρίως από την εποχή που ο R. Browning (Browning, 1963)
συγκέντρωσε ένα πλούσιο υλικό και συνόψισε τα συμπεράσματά του πάνω στην οργάνωση του
«θεσμού» της πατριαρχικής σχολής, η οποία έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στην όλη εκπαίδευση από την
κατώτερη ως την ανώτατη. Δεν αμφισβητείται η αυξημένη επιρροή που ασκούσε η Εκκλησία στο
χώρο, αφού ως επί το πλείστον η κατώτερη εκπαίδευση ήταν αποκλειστική υπόθεση των
ιερωμένων της και από τη μέση – που ήταν στην αρμοδιότητα του επάρχου της πόλης – δεν
αποκλείονταν και οι ιερωμένοι διδάσκαλοι. Έτσι θεωρήθηκε ο όρος «πατριαρχική σχολή» μια
συμβατική ορολογία για ένα σύστημα εκπαίδευσης μικτό (Κατσαρός, 1988), στο οποίο ο λόγος
μοιραζόταν ανάμεσα στην Πολιτεία και την Εκκλησία με μια κατεύθυνση «κοσμικών» και μια
δεύτερη «θεολογικών» σπουδών αναφορικά πάντοτε με το επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης, η
οποία ωστόσο ήταν προέκταση και κλιμακωτή απόληξη ενός μέσου σχολείου (Κατσαρός, 2003).
3. Συμπεράσματα
Από τη σύντομη εξέταση της παιδείας κατά την περίοδο της Εικονομαχίας διαπιστώνουμε ότι
στην πνευματική δραστηριότητα πρωταρχική θέση πήρε η θρησκευτική θεώρηση, γι’ αυτό το
ενδιαφέρον και η αγάπη για τα κοσμικά υποχώρησε. Οι χρονογράφοι της εποχής παρουσιάζουν να
συμπίπτει η εμφάνιση της Εικονομαχίας με οπισθοδρόμηση της παιδείας.
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Αρκετές πληροφορίες για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης μας δίνουν οι Βίοι ευσεβών
ανθρώπων της εποχής, απ’ όπου φαίνεται ότι δεν υπήρξε κάποια διακοπή στη στοιχειώδη
εκπαίδευση, στη «μέση» εκπαίδευση, στη γενική μόρφωση που λέγεται εγκύκλιος παιδεία.
Την ίδια περίοδο πολύ σημαντική θεωρείται η συνεισφορά των μοναστηριών στην
εκπαίδευση με κορυφαία τη σχολή της Μονής του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη. Σημαντικό
ήταν το εργαστήρι καλλιγραφίας ή αντιγραφής που λειτουργούσε στην ίδια Μονή και
αξιοσημείωτος ο ιδιαίτερος ρόλος που διαδραμάτισαν οι Στουδίτες μοναχοί στην ιστορία της
μικρογράμματης γραφής.
Συνέχεια υπήρξε και στις ανώτερες σπουδές. Η εκκλησία και η πολιτεία χρειαζόταν νέους με
στέρεη μόρφωση θεολογική αλλά και νομική.
Η διήγηση για την καύση του «Οικουμενικού διδασκαλείου» από τον Εικονομάχο
αυτοκράτορα Λέοντα Γ’ Ίσαυρο επαναφέρει το πρόβλημα της ύπαρξης ή όχι ενός εκκλησιαστικού
ιδρύματος ανώτερης παιδείας μιας «πατριαρχικής ακαδημίας» όπως λέγεται.
Απαιτείται όμως ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου, για να ξεκαθαριστούν και να γίνουν
αποδεκτές οι μεταξύ των ερευνητών συμβάσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την
οργάνωσή της στην κοινωνία του Βυζαντίου. Οι έρευνες φωτίζουν και αναδεικνύουν τα θέματα της
οργανωμένης στο Βυζάντιο εκπαιδευτικής διαδικασίας, και διαρκώς αναδύονται νέα ζητήματα και
προβάλουν ερωτηματικά που χρειάζονται μελλοντικές διερευνήσεις.
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Περίληψη
Η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογικά κοινωνία μας, σε συνάρτηση με τη χρήση και ύπαρξη
τεχνολογικών μέσων σχεδόν σε κάθε σπίτι, έχουν γεννήσει την ανάγκη για ένταξη και χρήση νέων
τεχνολογικών μέσων, ακόμη και στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Τα παιδιά από πολύ
μικρή ηλικία έρχονται σε επαφή με ηλεκτρονικά μέσα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), με αποτέλεσμα οι δεξιότητες και οι γνώσεις που αποκτούν εμπειρικά να
είναι πολλές, ακόμη και πριν την είσοδό τους σε κάποιο προσχολικό κέντρο. Αυτή την κοινωνική
πρόοδο και εξέλιξη δεν θα μπορούσε να μην ακολουθήσει και η εκπαίδευση, λόγω της μεγάλης
σχέσης που υπάρχει ανάμεσα τους. Έτσι, η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση αποτελεί ένα θέμα
πολύ σημαντικό, που συνεχώς αποκτά νέες διαστάσεις, με διαρκώς εξελισσόμενα ερευνητικά πεδία.
Στην παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά στην ένταξη και εκπαιδευτική χρήση των Τ.Π.Ε στην
προσχολική αγωγή. Παραθέτονται στοιχεία, ύστερα από βιβλιογραφική έρευνα, τα οποία αφορούν,
κυρίως, τις επιπτώσεις και τα μαθησιακά αποτελέσματα της ενασχόλησης παιδιών προσχολικής
ηλικίας με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και βιντεοπαιχνίδια.
Λέξεις – κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), προσχολική αγωγή,
μάθηση
1. Εισαγωγή
Τα παιδιά μαθαίνουν αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον τους. Οι εμπειρίες τους από το
σπίτι, την κοινότητα και την προσχολική τάξη, αναπτύσσουν και διαμορφώνουν τις γνώσεις τους
σχετικά με τις λειτουργίες και τους σκοπούς της γραπτής γλώσσας και των άλλων γνωστικών
αντικειμένων. Οι εμπειρίες των παιδιών στη σύγχρονη εποχή και επομένως η μάθησή τους,
επηρεάζεται σίγουρα από την αυξανόμενη σημασία της τεχνολογίας στην καθημερινότητα όλων
μας. Το ενδιαφέρον των παιδιών για τα τεχνολογικά μέσα ξεκινά από την προσχολική ηλικία, με
την παρακολούθηση κινουμένων σχεδίων και ταινιών στην τηλεόραση, καθώς επίσης και από το
παιχνίδι με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και το διαδίκτυο. Τα παιδιά, ηλικίας τριών και
τεσσάρων ετών, συχνά βλέπουν μέλη της οικογένειας τους ή και τους δασκάλους τους, να
χρησιμοποιούν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για διάφορους σκοπούς. Παρατηρούν επομένως, ότι
χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να διαβάσουμε, να γράψουμε και να επικοινωνήσουμε. Αυτή η
παρατήρηση και η χρήση της τεχνολογίας για να διαβάζει, να γράφει και να επικοινωνεί κάποιος,
επηρεάζει τις αντιλήψεις των μικρών παιδιών για τη μάθηση. Η επίδραση των ψηφιακών
τεχνολογιών και του διαδικτύου στις πρακτικές αλφαβητισμού σήμερα, μπορεί να επηρεάσει τα
είδη, καθώς και τον τρόπο της παιδείας και μάθησης, που χρησιμοποιούν τα μικρά παιδιά για να
διαβάζουν, να γράφουν και να επικοινωνούν. Όλα αυτά δεν είναι δυνατό να μην επηρεάζουν τις
αντιλήψεις των παιδιών, σχετικά με το τι είναι και πως χρησιμοποιείται ο αλφαβητισμός σήμερα
(Beschorner & Hutchison, 2013). Επιπλέον, η χρήση ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας για την
ανάγνωση, τη γραφή και την επικοινωνία, αλλάζει και τη φύση ολόκληρης της έννοιας της
παιδείας. Έτσι, για να είναι πλήρως γραμματισμένα τα παιδιά τον 21ο αιώνα, θα πρέπει να είναι
ικανά στη χρήση, κατανόηση και αντίστοιχη γραφή που απαιτεί η χρήση των νέων τεχνολογιών.
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2. Παιδαγωγική προσέγγιση
Το σχολείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνία. Η μικροκοινωνία, που αποτελεί το
σχολείο, επηρεάζεται, άμεσα ή έμμεσα, από το στενότερο, αλλά και ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον. Ένας από τους κυριότερους στόχους του είναι η μετάδοση πληροφοριών (γνώσεων),
αλλά σίγουρα και η ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών. Η κοινωνικοποίηση του ατόμου
συνδέεται άμεσα και επηρεάζεται καθοριστικά από τις κοινωνικές αλλαγές. Έτσι, το σχολείο πρέπει
να προσαρμόζεται, ενσωματώνοντας τις συγκεκριμένες αλλαγές στο καθημερινό ημερήσιο
πρόγραμμά του. Στην σύγχρονη κοινωνία, η οποία, όπως τονίστηκε και προηγουμένως,
χαρακτηρίζεται από ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, δε θα μπορούσε το σχολικό πρόγραμμα να μην
συμβαδίσει με αυτές τις εξελίξεις. Το σχολείο έχει την υποχρέωση της συνεχούς αξιολόγησης των
επιτελούμενων κοινωνικών αλλαγών και δομών και την ένταξη στοιχείων τους στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, που ως σκοπό έχει την προετοιμασία της νέας γενιάς για την κοινωνία
της πληροφορίας και της τεχνολογίας (Χατζής, 2006).
Κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ειδικοί μελετούν την επιρροή των σύγχρονων
ηλεκτρονικών μέσων στη μαθησιακή διαδικασία παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα
ποικίλων σχετικών μελετών, συγκλίνουν στο γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά, ιστοσελίδες
και βιντεοπαιχνίδια, υποστηρίζουν και προωθούν με επιτυχία την πρώιμη εκπαίδευση των μικρών
παιδιών στην ανάγνωση, γραφή και αριθμιτική. Τα ευρήματα αυτών των μελετών, σχετικά με τη
επιρροή των ηλεκτρονικών μέσων, βρήκαν ανταπόκριση σε εκπαιδευτικά προγράμματα διαφόρων
χωρών ανά τον κόσμο, όπου δημιουργήθηκαν ειδικά λογισμικά, τόσο για ενδοσχολική, όσο και
εξωσχολική χρήση από παιδιά προσχολικής ηλικίας (Schmitt et al., 2018). Αποτέλεσμα αυτού,
είναι η απόδοση κινήτρων στους μαθητές, με την ένταξη νέων μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες
συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη και περισσότερο δημιουργική μάθηση. Χαρακτηριστικά, η
χρήση των Τ.Π.Ε αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική μάθηση, βοηθούν στην επίλυση
προβλημάτων, αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και στάσεις, προωθούν την συνεργασία μεταξύ των
παιδιών και του ευρύτερου περιβάλλοντος του σχολείου. Όσον αφορά τη διδασκαλία, οι νέες
τεχνολογίες συμβάλουν στη διατήρηση του ενδιαφέροντος και της προσοχής των μαθητών,
ευνοώντας παράλληλα και τη μεταξύ τους συνεργασία. Σε επίπεδο οργάνωσης και διαχείρισης του
σχολείου, συμβάλουν στην συστηματικότερη οργάνωση και ταξινόμηση της ύλης, όπως και στην
οργάνωση του χρόνου διδασκαλίας. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) συνδυάζουν ένα μεγάλο μέρος από τις διαθέσιμες τεχνολογίες και θεωρούνται ως το πλέον
ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη της διδακτικής πράξης και της μαθησιακής διαδικασίας.
Παρέχουν τη δυνατότητα της ποιοτικής βελτίωσης της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της
μάθησης, μέσα από τα νέα μαθησιακά περιβάλλοντα που διαμορφώνουν (Χατζής, 2006). Η
συνεισφορά τους προκύπτει κυρίως από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν. Αυτά
αφορούν αρχικά τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών σε μικρό χρόνο.
Έπειτα στους τρόπους με τους οποίους καταγράφουν, αναπαριστούν, διαχειρίζονται, μεταφέρουν
και παρουσιάζουν την πληροφορία, μέσω δυναμικών πολλαπλών αναπαραστάσεων με τη χρήση
εικόνας, ήχου και άλλων γραφικών (Μικρόπουλος 2006).
Ο προβληματισμός που προκύπτει από την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία είναι η σχεδίαση και παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού. Σήμερα έχουν
παραχθεί διεθνώς σημαντικοί αριθμοί τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και ποικίλα
συστήματα προοριζόμενα για εκπαιδευτική χρήση. Η ποιότητα όμως του εκπαιδευτικού λογισμικού
δεν είναι ακόμα η απαιτούμενη και αποτελεί ζητούμενο σε μεγάλο βαθμό. Το πρόβλημα που
υπάρχει είναι στο ¨Τι είναι εκπαιδευτικό λογισμικό¨. Ο χαρακτηρισμός ενός τίτλου λογισμικού ως
εκπαιδευτικού, δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την ποιότητα ή την καταλληλότητά του, για χρήση
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως εκπαιδευτικό, χωρίς όμως τις
περισσότερες φορές να πληροί τις προδιαγραφές για να χαρακτηρισθεί έτσι.
Εκπαιδευτικό λογισμικό, θεωρείται το λογισμικό που θέτει ή υποδεικνύει διδακτικούς στόχους
και χαρακτηρίζεται από α) Αλληλεπίδραση: είναι η δυνατότητα του χρήστη να αλληλεπιδρά με το
μέσον και το περιβάλλον που δημιουργεί, καθώς και ο βαθμός & το είδος αποκριτικότητας του
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λογισμικού, β) Αλληλεπιδραστικότητα: τη δυνατότητα του/ης χρήστη να αλληλεπιδρά με το μέσον
και γ) Αυτονομία, η οποία αναφέρεται στην αυτενέργεια του/ης χρήστη. Κυρίαρχος στόχος βέβαια
και πρωτίστης σημασίας είναι να επιφέρει κυρίως θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Θα πρέπει
επιπλέον να παρέχει ευελιξία στον εκπαιδευτικό και το μαθητή να αναπτύξουν μαθησιακές
δραστηριότητες. Έτσι για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ αναζητούνται διαφορετικές
προσεγγίσεις, ώστε να εμπλέκουν, άμεσα και ουσιαστικά, το μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και
ταυτόχρονα να μπορούν να εφαρμοσθούν άμεσα στη διδακτική πράξη. Τα είδη εκπαιδευτικού
λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση είναι τα:









Ηλεκτρονικά βιβλία (electronic books),
Προγράμματα εξάσκησης (drill-and-practice), τα οποία στηρίζονται αποκλειστικά στη
διατύπωση της σωστής απάντησης και δεν εκμεταλλεύονται το λάθος του/ης μαθητή/ριας.
Ηλεκτρονικά διδακτικά παιχνίδια (electronic games),
Προγράμματα προσομοίωσης (simulations) ατ οποία κάνουν προσομοίωση με χρήση
κινούμενων εικόνων ή σχεδίων π.χ. αναπαράσταση των φυσικών, χημικών και άλλων
φαινομένων.
Προγράμματα εκπαίδευσης ή εξατομικευμένης διδασκαλίας (tutorials), τα οποία
προσομοιώνουν έναν τρόπο εκπαίδευσης με τη μορφή ερωτήσεων αυξανόμενης δυσκολίας.
Παρουσιάζουν τις ασκήσεις, εξηγούν την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί, ελέγχουν τα
αποτελέσματα, μετρούν την απόδοση του/ης χρήστη, αξιολογούν την πρόοδό του/ης και
του/ης δίνουν συμβουλές.
Προγράμματα εικονικής πραγματικότητας (virtual reality programs) και
Προγράμματα δημιουργίας και έκφρασης, όπως η παραγωγή κινούμενων σχεδίων, η
υποβοήθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και άλλα παρόμοια (Νούσια, 2010).

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η πιο διαδεδομένη μορφή λογισμικού είναι το λογισμικό
“logo” που αφορά κυρίως την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης και μαθηματικών (Χατζής,
2006). Η χρήση επίσης ηλεκτρονικών λεξικών και εγκυκλοπαιδειών συνίσταται για χρήση, τόσο
από τους μαθητές, όσο και από τους εκπαιδευτικούς ως υποστηρικτικό εργαλείο για τις
καθημερινές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο ή την εύρεση παιδαγωγικού υλικού. Αξίζει να
τονιστεί στο σημείο αυτό, μια ουσιαστική σύσταση σχετικά με την επιλογή εφαρμογών τεχνολογίας
στην προσχολική εκπαίδευση. Λογισμικά κατάλληλα για εκπαιδευτική χρήση είναι εκείνα, που
επιτρέπουν στα παιδιά να ανακαλύψουν, να κάνουν επιλογές και να συνειδητοποιήσουν τον
αντίκτυπο αυτών των επιλογών, καθώς και να διερευνήσουν, να φανταστούν και να επιλύσουν
προβλήματα. Τα προγράμματα θα πρέπει να υποστηρίζουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη
σωματική ευεξία του παιδιού (Beschorner & Hutchison, 2013).
3. Η χρήση των βιντεοπαιχνιδιών και του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική αγωγή
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως ένα σύγχρονο μέσο διδασκαλίας, προσφέρει πολλές
εκπαιδευτικές ευκαιρίες και η εργασία μαζί του υπερβαίνει τα πρότυπα, που λαμβάνουν χώρα οι
παραδοσιακές μέθοδοι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε διάφορα εκπαιδευτικά στάδια και
γνωστικά αντικείμενα, ώστε να αποτελέσει αντικείμενο μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στην
προσχολική αγωγή. Ο υπολογιστής με τα μέσα και τα γραφικά που διαθέτει, κάνει τη μάθησιακή
διαδικασία περισσότερο γοητευτική και ενδιαφέρουσα στα μικρά παιδιά, παρέχοντας τους μάθηση
μέσω του παιχνιδιού. Με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών και των τεχνικών δυνατοτήτων του
υπολογιστή, τα παιδιά δεν είναι απλώς παθητικοί παρατηρητές, αλλά συν-συμμετέχοντες στο
μάθημα.
Μελέτες στο χώρο της προσχολικής αγωγής έδειξαν, ότι η αναπτυξιακά κατάλληλη χρήση
μορφών τεχνολογίας υποστηρίζουν, τόσο τη γνωστική, όσο και την κοινωνική μάθηση των μικρών
παιδιών. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων υποστηρίζει την εργασία σε ομάδες, παρέχοντας τη
δυνατότητα στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές, για μια
διαφοροποιημένη πρακτική γραμματισμού, με περιορισμένη βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς
(Beschorner & Hutchison, 2013). Η διαδικασία της μάθησης ενισχύεται, με τη χρήση του
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υπολογιστή να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της φαντασίας των
παιδιών, ενθαρρύνοντας επιπλέον την πρωτοβουλία τους. Τα πολυμέσα, τα οποία επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό τη φαντασία των παιδιών, είναι εξαιρετικά χρήσιμα, βελτιώνοντας τις δεξιότητες της
ανάγνωσης και εμπλουτισμού του λεξιλογίου, με τρόπο κατανοητό που ανταποκρίνεται στο
αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών. Ένας υπολογιστής χρησιμοποιείται ευρέως για τη διδασκαλία
μιας ξένης γλώσσας, καθώς και για πολλά ιστορικά γεγονότα και δυσνόητες έννοιες, οι οποίες
μεταφράζονται σε ενδιαφέροντα παιχνίδια και εφαρμογές. Με τη χρήση των πολυμέσων, ο
υπολογιστής μπορεί επίσης να αναπτύξει τη μουσική μνήμη, την ακοή και την αίσθηση του
ρυθμού. Επιτρέπει στα μικρά παιδιά να εξοικειωθούν με τον ήχο των διαφορετικών οργάνων και να
δημιουργήσουν τις δικές τους μελωδίες (Hoffman, 2014).
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια από την άλλη, τα οποία είναι συνήθως και μια από τις πρώτες
επαφές των παιδιών με τον υπολογιστή, θεωρούνται ως τα κατάλληλότερα μέσα για την
υποστήριξη της γνωστικής ανάπτυξης, των μικρών παιδιών. Ερευνητές συμφωνούν στο ότι τα
ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ενθαρρύνουν την ενεργό μάθηση (μάθηση με πράξη) και
επιπλέον, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν μέσα από ιδιαίτερα προκλητικές εμπειρίες,
οι οποίες επεκτείνουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά έχουν μια
επικοδομητική μάθηση, παραδοχή που έρχεται σε συνάρτηση με τη θεωρία του Vygotsky για τη
«ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης». Τα ιδανικά εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια, που στηρίζουν μια
επικοδομητική διαδικασία μάθησης, θα πρέπει να ξεκινούν με το να παρουσιάζουν στο παιδί ένα
περιεχόμενο, με βαθμό δυσκολίας λίγο υψηλότερο από εκείνο που μπορεί να καταφέρει μόνο του
χωρίς βοήθεια και στη συνέχεια να γίνεται πιο προκλητικό ή να ανεβάζει επίπεδο αυτόματα. Η
διαδικασία αυτή κάνει το παιχνίδι περισσότερο διασκεδαστικό και ενδιαφέρον για τα μικρά παιδιά
(Schmitt et all, 2018).
Σημαντική ακόμα, είναι η επιρροή τους σε ένα ευρύτερο φάσμα γνωστικών δεξιοτήτων όπως
η ακριβέστερη προσοχή και συγκέντρωση, η αύξηση της ταχύτητας και των αντανακλαστικών,
καθώς επίσης και η υψηλότερη χωρική ανάλυση και οπτική επεξεργασία. Εμπειρικά στοιχεία
αποδεικνύουν ότι τα βιντεοπαιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη
βελτίωση της κατανόησης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και μάθησης. Θετικές επιπτώσεις
αναφέρονται επιπλέον όσον αφορά την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, την επίτευξη ενός
στόχου, την επικοινωνία, καθώς και τη δημιουργία κινήτρων και ενδιαφέροντος για μάθηση
(Subrahmanyam et al, 2000., Corbeil, 1999., Danowski & Krupinska, 2007, οπ. αν. στο Hoffman,
2014). Βασίζονται στην αντιστοίχιση, έχουν θετική επίδραση στην υποθετική σκέψη και ενισχύουν
επιπλέον τον συντονισμό ματιών-χεριών. Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται ότι τα παιχνίδια στον
υπολογιστή, μπορούν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών.
Σημαντικό επίσης, είναι το γεγονός ότι επιτρέπουν την άμεση ανταμοιβή με τη μορφή της
αξιολόγησης της απόδοσης ενός παίκτη (Ahmad & Jaafar 2012., Mahmoudi et al, 2015., Salceanu,
2014). Η έρευνα σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη διαδικασία εκπαίδευσης,
φανερώνει ότι τα παιχνίδια στον υπολογιστή διεγείρουν τη διανοητική διαδικασία, αφού συνεχώς
προκαλούν το παιδι να σκέφτεται. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των Quaiser et al
(2006), έδειξε κύριες διαφορές στη νοητική ανάπτυξη των παιδιών. Τα παιδιά που ανήκαν στην
κατηγορία των «μη παικτών», είχαν πολύ χαμηλότερες επιδόσεις στα τεστ εκτίμησης γνωστικών
ικανοτήτων, από αυτά που ανήκαν στην κατηγορία των «παικτών». Οι Subrahmanyam &
Greenfield (1994), ανακάλυψαν ότι η συχνή ενασχόληση με τα βιντεοπαιχνίδια βελτίωνε τις
νοητικές επιδόσεις των παιδιών, όσον αφορά τις χωροχρονικές έννοιες. Με χαρακτηριστικά όπως
είναι ενδιαφέρον, η συναισθηματική διέγερση των μαθητών και λαμβάνοντας υπόψη τον ευχάριστο
τρόπο με τον οποίο αποκτούνται μαθησιακές έννοιες, τα βιντεοπαιχνίδια, μπορεί να είναι αρκετά
αποτελεσματικά για την αύξηση του επίπεδου των κίνητρων και την μαθησιακή διαδικασία.
Ως εκ τούτου, μπορεί να θεωρηθεί ότι τα παιχνίδια υπολογιστών είναι χρήσιμα για
εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς όμως να απουσιάζουν και αντίθετες απόψεις εκπαιδευτικών και
ερευνητών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα ηλεκτρονικά μέσα και τα βιντεοπαιχνίδια είναι
αναποτελεσματικά στην μαθησιακή διαδικασία και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν μαθησιακούς
σκοπούς. Η διαρκής και συχνότερη ενασχόληση και προτίμηση των παιδιών για τα ηλεκτρονικά
μέσα, καθώς και ο εθισμός που παρατηρείται από τα μέσα αυτά, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις
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για τη χρήση και τις επιπτώσεις αυτών, τόσο στους ενήλικες, όσο και στα παιδιά. Από επιστήμονες
διαφόρων επιστημονικών κλάδων, εκπαιδευτικούς και γονείς, υπήρξαν ανησυχίες και θεωρήθηκε
ότι τα νέα αυτά μέσα έχουν βλαβερές επιδράσεις, προκαλούν αποξένωση, αύξηση της βίας και
μείωση της μαθησιακής ικανότητας των παιδιών. Ανάμεσα στα μειονεκτήματα της ενασχόλησης
των παιδιών με ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι η έλλειψη φυσικής άσκησης, η διέγερση και οι
διαταραχές όρασης (Salceanu, 2014) .
Μια άλλη άποψη ωστόσο, έχει να κάνει με τους ισχυρισμούς ειδικών επιστημόνων, ότι οι
βλαβερές επιδράσεις, που τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας μπορούν να έχουν πάνω στα παιδιά,
δεν συνυπάρχουν απαραίτητα με τα μέσα, αλλά προέρχονται και εξαρτώνται από τους τρόπους με
τους οποίους αυτά χρησιμοποιούνται. Υποστηρίζεται επιπλέον ότι τα ηλεκτρονικά μέσα, όταν
χρησιμοποιούνται με σύνεση, έχουν μεγάλες θετικές δυνατότητες, όσον αφορά τη μάθηση και την
ανάπτυξη. Τα μέσα αυτά, μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση, εφόσον ευνοούν τη μετάδοση
ορισμένων τύπων πληροφοριών, με αποτέλεσμα, να προσφέρουν στα παιδιά πνευματικές
ικανότητες, όπως, για παράδειγμα να διαχωρίζουν το φανταστικό από το πραγματικό, οι οποίες
διαφέρουν από αυτές που αναπτύσσονται με το διάβασμα και το γράψιμο (Greenfield, 1998).
Όπως διαπιστώνουμε από τα παραπάνω, τα σύγρονα τεχνολογικά μέσα έχουν μεγάλο
αντίκτυπο στην ανάπτυξη των παιδιών, την επικοινωνία και τη μάθηση. Είναι επιθυμητό επομένως,
να χρησιμοποιούν τα παιδιά αυτά τα μέσα για ορισμένους εκπαιδευτικούς και αναπτυξιακούς
στόχους και δραστηριότητες. Αλλά, τόσο οι γονείς, όσο και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο, πρέπει
να δώσουν προσοχή, όσον αφορά τα είδη λογισμικών και δραστηριότητες, που ασχολούνται τα
παιδιά στον υπολογιστή, καθώς και τον χρόνο ενασχόλησης τους με αυτά. Σκοπός αυτού είναι να
αποφευχθούν, όσο το δυνατό, οι αναφερόμενες από την έρευνα επιβλαβείς επιπτώσεις αυτών στην
υγεία και μάθηση των παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τα
δυνητικά οφέλη, ελαχιστοποιώντας τις πιθανές ζημίες (Salceanu, 2014). Συμπερασματικά, τα μέσα
αυτά δεν είναι δυνατό να τα αποκλείσουμε από την καθημερινότητά μας και επιπλέον η
επικράτησή τους, που όσο πάει γίνεται και μεγαλύτερη, κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη να
διερευνήσουμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους, για να τα χρησιμοποιούμε ή να
επανεξετάσουμε, τι σημαίνει η χρήση αυτών των μέσων για τα ίδια τα παιδιά.
4. Συμπεράσματα
Λαμβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα των νέων μορφών μάθησης, ώστε τα παιδιά να
γίνουν πλήρως γραμματισμένα και τον πιθανό αντίκτυπο της τεχνολογίας στις αναδυόμενες
αντιλήψεις παιδιών σχετικά με την παιδεία, η διερεύνηση της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας για
την εκμάθηση αλφαβητισμού στην προσχολική ηλικία είναι πολύτιμη. Το γεγονός αυτό, σε
συνάρτηση με το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των μικρών παιδιών για την ενασχόληση και
χρήση διαφόρων τεχνολογικών μέσων, κάνει επιτακτική την ανάγκη για ένταξη και εκπαιδευτική
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην προσχολική εκπαίδευση. Μιας και τα αποτελέσματα
ποικίλων μελετών δείχνουν ότι οι νέες τεχνολογίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό
εργαλείο για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία της αναδυόμενης παιδείας σε μια τάξη της πρώιμης
παιδικής ηλικίας.
Στην πρώιμη σχολική ηλικία υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη για διασκέδαση, σε συνδυασμό με
μια δημιουργική δραστηριότητα, που αποτελεί σημαντική συνιστώσα της ψυχικής ανάπτυξης των
παιδιών. Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, επομένως, είναι ένα απαραίτητο στοιχείο διδασκαλίας
και μάθησης του σύγχρονου σχολείου.
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Περίληψη
Η εργασία έχει ως αντικείμενο την αποτύπωση και συγκριτική καταγραφή της θέσης των
ελληνικών επιχειρήσεων στους δείκτες καινοτομικών επιδόσεων σε σχέση με εκείνη άλλων
ευρωπαϊκών χωρών. Ειδικότερα, αξιοποιώντας πηγές δευτερογενών δεδομένων, αναλύονται
κρίσιμες διαστάσεις της καινοτομίας όπως, ανθρώπινοι πόροι, χρηματοοικονομική υποστήριξη,
επενδύσεις και συμπράξεις επιχειρηματικότητας. Μεθοδολογικά υιοθετείται η προσέγγιση της
παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis) και η ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis). Τα
συμπεράσματα της εργασίας συμβάλλουν στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την ανάδειξη
των ισχυρών σημείων της επιχειρηματικής καινοτομίας στον ελληνικό χώρο και την επισήμανση
βασικών παραγόντων που χρήζουν βελτίωσης.
Λέξεις-Κλειδιά: Καινοτομία, Επιχείρηση, Δείκτες Καινοτομικών Επιδόσεων, Παραγοντική
Ανάλυση, Ανάλυση κατά Συστάδες.
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1. Εισαγωγή
Στο σύγχρονο οικονομικό γίγνεσθαι αποτελούν κατευθυντήριους στόχους για κάθε
επιχειρηματική οντότητα όχι μόνο η επίτευξη της βιωσιμότητας και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, αλλά κυρίως οι παράγοντες που οδηγούν σε αυτούς. Έτσι, εξασθενίζει
σταδιακά η βαρύτητα που διαδραματίζουν οι παραδοσιακοί συντελεστές (εργασία, γη και υλικό
κεφάλαιο) και βασικός πυλώνας της επιχειρηματικής στρατηγικής αναδεικνύεται η δημιουργία,
αφομοίωση και διάχυση της γνώσης.
Η επιχείρηση από τη μια μεριά αναγνωρίζει, μεταφέρει και αξιοποιεί γνώση που παράγεται
αλλού και από την άλλη μεριά ανανεώνει, προσαρμόζει και εμπλουτίζει το απόθεμα της
υπάρχουσας γνώσης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία προϋποθέσεων
καινοτομίας. Η καινοτομία, επομένως, καθίσταται πολύτιμος πόρος της επιχείρησης και πηγή
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Nonaka and Takeuchi, 1995). Αυξημένης σημαντικότητας
κυρίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
Δεν είναι υπερβολή να υποστηριχτεί πως η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το κεφάλαιο
έντασης εργασίας στο κεφάλαιο έντασης γνώσης και καινοτομίας σηματοδοτεί το πέρασμα από τη
‘βιομηχανική κοινωνία’ στην ‘κοινωνία της γνώσης’ (Drucker, 1994). Οι επιχειρήσεις, βασικοί
συν-δημιουργοί της νέας αυτής πραγματικότητας, μετατρέπονται σε «διυλιστήρια γνώσης»,
δημιουργούν «εφεδρείες ευφυΐας» (Χωραφάς, 1969) και στο δυναμικό τους δραστηριοποιούνται
«εργατικά μυαλά» αντί για «εργατικά χέρια».
Στόχος της εργασίας είναι η αποτύπωση και συγκριτική καταγραφή της θέσης των ελληνικών
επιχειρήσεων στους δείκτες καινοτομικών επιδόσεων σε σχέση με εκείνη άλλων ευρωπαϊκών
χωρών το έτος 2017.
Η δομή της εργασίας διαρθρώνεται ως εξής: Η πρώτη ενότητα αφορά την εισαγωγή και η
δεύτερη ενότητα, περιλαμβάνει την περιγραφή των δεδομένων και την χρησιμοποιηθείσα
μεθοδολογία. Στην τρίτη ενότητα παρατίθεται τα ερευνητικά αποτελέσματα και η τελευταία
ενότητα καταλήγει σε κύρια συμπεράσματα.
2. Υλικό και Μέθοδος
Υλικό της εργασίας αποτέλεσαν δευτερογενή δεδομένα που προέρχονται από την έκθεση του
Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων για την Καινοτομία (European Innovation Scoreboard) το
έτος 2017 και αναφέρονται στις 28 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικότερα, όπως
αποτυπώνεται στον Πίνακα 1, αξιοποιούνται τρείς βασικοί άξονες και οκτώ διαστάσεις
καινοτομίας, περιλαμβάνοντας συνολικά είκοσι δύο διαφορετικούς δείκτες.

Πίνακας 1: Στοιχεία Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (2017)

1. Ανθρώπινοι πόροι

2. Ελκυστικά
ερευνητικά συστήματα

3. Φιλικό περιβάλλον
προς την καινοτομία

Α. Συνθήκες Πλαισίου
Νέοι διδακτορικοί απόφοιτοι
Πληθυσμός με τριτοβάθμια εκπαίδευση
Δια βίου μάθηση
Διεθνείς επιστημονικές συν-δημοσιεύσεις
Επιστημονικές δημοσιεύσεις στο κορυφαίο 10% των
δημοσιεύσεων με τις περισσότερες αναφορές
παγκοσμίως
Ξένοι διδακτορικοί φοιτητές
Ευρωζωνική διείσδυση
Επιχειρηματικότητα με γνώμονα τις ευκαιρίες
Β. Επενδύσεις
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Δαπάνες σε Ε&Α στο δημόσιο τομέα
Επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου/Διαθεσιμότητα
επιχειρηματικών κεφαλαίων
Δαπάνες σε Ε&Α στον τομέα των επιχειρήσεων
Δαπάνες για καινοτομία (όχι Ε&Α)
Επιχειρήσεις που παρέχουν εκπαίδευση στην τεχνολογία
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Γ. Δραστηριότητες Καινοτομίας
Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕς) με καινοτομία
προϊόντος ή διαδικασίας
ΜΜΕς με καινοτομία στο μάρκετινγκ ή την οργάνωση
ΜΜΕς με εσωτερική καινοτομία
Καινοτόμες ΜΜΕς που συνεργάζονται με άλλους
Συνδημοσιεύσεις ιδιωτικού-δημοσίου τομέα
Ιδιωτική-δημόσια συγχρηματοδότηση δαπανών Ε&Α
Εφαρμογές της Συνθήκες Προστασίας για τα Διπλώματα
Ευρεσιτεχνίας
Εφαρμογές Εμπορικών Σημάτων
Εφαρμογές σχεδιασμού

Μεθοδολογικά υιοθετείται η Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis) στόχος της οποίας
είναι ο περιορισμός των πολυάριθμων μεταβλητών. Εκτενέστερα, εφαρμόζεται η τεχνική της
Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (Principal Component Analysis) προκειμένου να ομαδοποιηθεί το
σύνολο των αρχικών μεταβλητών σε ένα μικρότερο σύνολο νέων μεταβλητών-παραγόντων
(Pearson, 1901; Hotelling, 1993). Κριτήριο για την εφαρμογή των επιμέρους παραγοντικών
αναλύσεων είναι το στατιστικό μέτρο της Συνολικής Δειγματικής Καταλληλότητας του “Kaiser–
Meyer–Olkin (KMO)”, αποδεκτές τιμές του οποίου είναι μεγαλύτερες του 0.5 (Kaiser and Rice,
1974). Επίσης, διενεργείται ο έλεγχος σφαιρικότητας του “Bartlett” (Barlett 1954), στόχος του
οποίου είναι η ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών, παρέχοντας τη στατιστική
πιθανότητα αυτών. Πραγματοποιείται με χρήση της Chi-Square κατανομής και η p-τιμή ελέγχου
εξαρτάται από το επιθυμητό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, το οποίο είναι μικρότερο του
5%.
Για την τελική επιλογή του αριθμού των παραγόντων στηριζόμαστε σε δυο κριτήρια. Το
πρώτο αναφέρεται στις τιμές της ιδιοτιμής ή χαρακτηριστικής ρίζας (eigenvalue), σύμφωνα με το
οποίο επιλέγουμε τους παράγοντες η τιμή των οποίων είναι μεγαλύτερη του 1 (Sharma, 1996). Το
δεύτερο κριτήριο αναφέρεται στο ποσοστό διακύμανσης το οποίο ερμηνεύουν οι παράγοντες. Μια
λύση που ικανοποιεί το 60% της συνολικής διακύμανσης θεωρείται ικανοποιητική (Hair et al.,
1995).
Οι παράγοντες που προέκυψαν από το πρώτο στάδιο της ανάλυσης, χρησιμοποιήθηκαν στην
ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis) σύμφωνα με την οποία γίνεται ομαδοποίηση χωρών με
κοινά χαρακτηριστικά, ακολουθώντας την τεχνική ομαδοποίησης με συγκεκριμένο αριθμό
συστάδων (k-means). Για τη διεξαγωγή της εργασίας έγινε χρήση του στατιστικού πακέτου IBM
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), έκδοση 24.
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3. Αποτελέσματα
3.1. 3.1. Παραγοντική Ανάλυση (factor Analysis)
Ο Πίνακας 2 απεικονίζει τιμές του δείκτη σύγκρισης των μεγεθών των παρατηρούμενων
συντελεστών συσχέτισης προς τους συντελεστές μερικής συσχέτισης Kaiser- Meyer-Olkin (KMO).
Η υψηλή τιμή του δείκτη (.616) υποδηλώνει την καταλληλότητα εφαρμογής της παραγοντικής
ανάλυσης. Ομοίως, το τεστ σφαιρικότητας του Bartlett (τιμή της ελεγχοσυνάρτησης 606,914 με
231 βαθμούς ελευθερίας) καθορίζει αν υπάρχει ή όχι υψηλός βαθμός συσχέτισης ανάμεσα σε
τουλάχιστον έναν αριθμό από τις συμπεριλαμβανόμενες μεταβλητές. Στην προκειμένη περίπτωση,
η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται (δηλαδή οι μεταβλητές είναι ασυσχέτιστες), εφόσον δεν είναι
<0.001 και έτσι έχει νόημα η διεξαγωγή της παραγοντικής ανάλυσης.
Πίνακας 2: KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx.

,616

Chi-

df

606,
914
231

Sig.

,000

Square

Η ομαδοποίηση των αρχικών οκτώ μεταβλητών κατέληξε σε ένα σύνολο πέντε μεταβλητών η
οποία καθορίζεται από τις ιδιοτιμές και το ποσοστό διακύμανσης που ερμηνεύει κάθε μεταβλητή.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, ο πρώτος παράγοντας εξηγεί το 43.73% της συνολικής διακύμανσης
των μεταβλητών, ο δεύτερος το 14.53%, ο δεύτερος το 10.82%, ο τέταρτος το 7.86% και ο πέμπτος
το 5.92%. Συνεπώς, οι πέντε παράγοντες εξηγούν περίπου το 83% της συνολικής διακύμανσης.
Πίνακας 3: Επεξήγηση της συνολικής διακύμανσης

otal
1
,308
2
,761
3
,056
4
,494
5
,125

Initial Eigenvalues
%
T
of
Cum
Variance
ulative %
8
4
43,7
3,728
28
2
1
58,2
4,532
59
2
1
69,0
0,823
82
1
7,
76,9
862
44
1
5,
82,8
922
66

Extraction Sums of
Squared Loadings
%
T
of
Cum
otal
Variance
ulative %
4
43,7
8
3,728
28
,308
1
58,2
2
4,532
59
,761
1
69,0
2
0,823
82
,056
7
76,9
1
,862
44
,494
5
1
82,8
,922
,125
66

Rotation Sums of Squared
Loadings
%
T
of
Cum
otal
Variance
ulative %
5
2
27,5
,233
7,543
43
4
2
53,5
,934
5,969
12
2
1
64,2
,037
0,723
35
1
9
73,6
,789
,415
50
1
9
82,8
,751
,216
66

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες παραγόντων
καινοτομικής επίδοσης με τις αντίστοιχες φορτώσεις τους μετά τη χρήση του ορθογώνιου πίνακα
περιστροφής Varimax. Τα φορτία αποδίδουν τους συντελεστές συσχέτισης κάθε μεταβλητής με τον
παράγοντα στον οποίο ανήκουν. Στον πρώτο παράγοντα διαπιστώνουμε ότι ανήκουν οι μεταβλητές
με φορτία που κυμαίνονται από .908 έως .764. Υψηλές τιμές λαμβάνουν οι μεταβλητές ΜΜΕς με
καινοτομία στον μάρκετινγκ ή την οργάνωση και ΜΜΕς με καινοτομία προϊόντος ή διαδικασίας.
Ομοίως, ο δεύτερος παράγοντας περιλαμβάνει τις μεταβλητές με φορτία από .892 έως .593.
Υψηλές τιμές λαμβάνουν οι μεταβλητές επιχειρηματικότητα προσανατολισμένη στην ευκαιρία και
η δια βίου μάθηση. Ο τρίτος παράγοντας αφορά τις μεταβλητές με φορτία που κυμαίνονται από
.884 έως .850. Υψηλές τιμές λαμβάνουν οι εφαρμογές σχεδιασμού. Ο τέταρτος παράγοντας
περιλαμβάνει τις μεταβλητές με φορτία από .824 .778. Υψηλή τιμή λαμβάνει ο πληθυσμός με
τεταρτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, τα φορτία του πέμπτου παράγοντα κυμαίνονται από .865 και
.733. Υψηλή τιμή λαμβάνουν οι δαπάνες για καινοτομία.
Πίνακας 4: Φορτία παραγόντων καινοτομίας

ΜΜΕς με καινοτομία στο μάρκετινγκ ή την
οργάνωση
MMEς με καινοτομία
προϊόντος ή διαδικασίας

Φορτία
2
3

1
,
908
,
891
,

ΜΜΕς με εσωτερική καινοτομία

868

Επιχειρήσεις που παρέχουν εκπαίδευση
στην
Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ)
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις στο Κορυφαίο
10% των
Δημοσιεύσεων
Καινοτόμες ΜΜΕς που συνεργάζονται με
άλλους
Επιχειρηματικότητα
προσανατολισμένη
στην ευκαιρία

,
814
,
771
,
764
,
892
,

Διά Βίου Μάθηση

874

Συνδημοσιεύσεις ιδιωτικού-δημοσίου τομέα
Εφαρμογές της Συνθήκης Προστασίας για
τα Διπλώματα
Ευρεσιτεχνίας (PCT)

,
812
,
797
,

Ευρυζωνική Διείσδυση

758
,

Δαπάνες σε Ε&Α στο δημόσιο τομέα

738

Νέοι Διδακτορικοί Απόφοιτοι

,
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593
,

Εφαρμογές Σχεδιασμού

884
,

Εφαρμογές Εμπορικών Σημάτων

850
,

Πληθυσμός με τεταρτοβάθμια εκπαίδευση

824

Επενδύσεις επιχειρηματικού
κεφαλαίου/Διαθεσιμότητα επιχειρηματικών
κεφαλαίων

,
778
,

Δαπάνες για καινοτομία (όχι Ε&Α)
Ιδιωτική-δημόσια
δαπανών Ε&Α

865

συγχρηματοδότηση

,
733

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a Rotation converged in 6 iterations.

3.2. Ανάλυση κατά Συστάδες (Cluster Analysis)
Τα αποτελέσματα της ιεραρχικής ταξινόμησης μοιάζουν με αυτά της K-Means, προτιμήθηκε
όμως στη συγκεκριμένη μέθοδο γιατί με τον πίνακα ANOVA υπάρχει και ένα μέτρο αξιοπιστίας
των αποτελεσμάτων.
Πίνακας 5: Τελικές συστάδες χωρών

Case Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Countries
Βέλγιο
Βουλγαρία
Τσεχία
Δανία
Γερμανία
Εσθονία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Κροατία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Ολλανδία
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
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Cluster
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
2
3
1
3
1
1
2
1
1

Distance
1,917
1,786
1,049
1,156
3,045
1,012
2,302
1,320
1,094
1,108
1,088
1,289
2,111
1,259
2,546
,830
1,453
2,138
1,576
1,433
1,235
,585
2,450
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Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο

1
1
4
4
1

,667
1,208
,932
,975
1,924

Σημείωση. Cluster 1=Sig .035, Cluster 2&3=Sig .000, Cluster 4=Sig .023, Cluster 5=Sig. .061

Με τον πίνακα 6 που ακολουθεί διαπιστώνεται ότι οι μέσες τιμές ανάμεσα στις ομάδες
διαφέρουν για δυο από τους τρεις παράγοντες στο επίπεδο σημαντικότητας 10%, ενώ ένας από
αυτούς διαφέρει στο επίπεδο 5%.
Πίνακας 6: ANOVA
Cluster
Mean Square

Error
df

Mean Square

F

Sig.

df

REGR factor score 1
for analysis 2

2,670

3

,791

24

3,374

,035

REGR factor score 2
for analysis 2

6,528

3

,309

24

21,124

,000

REGR factor score 3
for analysis 2

6,695

3

,288

24

23,232

,000

REGR factor score 4
for analysis 2

2,893

3

,763

24

3,789

,023

REGR factor score 5
for analysis 2

2,336

3

,833

24

2,804

,061

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences
among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as
tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

Σύμφωνα με τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις καινοτομικές επιδόσεις των χωρών
διακρίνονται τέσσερις ομάδες (Πίνακας 5) . Αναλυτικότερα:






Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις χώρες Βέλγιο, Τσεχία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ιρλανδία,
Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται ως
οι ισχυροί καινοτόμοι (strong innovators).
Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις χώρες Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία. Οι
χώρες αυτές παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις στην καινοτομία (modest innovators).
Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τις χώρες Κύπρο, Λουξεμβούργο και Μάλτα. Οι χώρες αυτές
παρουσιάζουν μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία (moderate innovators).
Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει τις χώρες Δανία, Φινλανδία και Σουηδία και
χαρακτηρίζονται ως οι πρωτοπόροι της καινοτομίας (innovation leaders).

4. Συμπεράσματα
Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες Πρωτοπόρους της Καινοτομίας. Σε επιλεγμένους τομείς
καινοτομίας εμφανίζονται υψηλές επιδόσεις. Ειδικότερα, στην καινοτομία των ΜΜΕς ως προς το
μάρκετινγκ ή την οργάνωση, το προϊόν ή τη διαδικασία, την επιχειρηματικότητα
προσανατολισμένη στην ευκαιρία και όχι στην ανάγκη, καθώς επίσης και τις εφαρμογές εμπορικών
σημάτων. Εναλλακτικά, η Ελλάδα εμφανίζει άριστες επιδόσεις στις καινοτομικές δραστηριότητες
που σχετίζονται με τις ΜΜΕς με Καινοτομία και τα στοιχεία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αντίθετα, χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας εστιάζουν στις καινοτόμες ΜΜΕς που συνεργάζονται με
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άλλους και τους νέους διδακτορικούς αποφοίτους. Δηλαδή, στις καινοτομικές δραστηριότητες που
εστιάζουν στις συνδέσεις και συμπράξεις καθώς και στο πλαίσιο συνθηκών που επικεντρώνονται
στο ανθρώπινο δυναμικό.
Κατεύθυνση μελλοντικής έρευνας μπορεί να αποτελέσει η διαχρονική ανάλυση των
επιδόσεων της καινοτομίας, ώστε με τη χρήση προηγμένων μαθηματικών εργαλείων να
διαπιστωθεί κατά πόσο συγκεκριμένοι παράγοντες όπως η οικονομική ύφεση, επιδρούν σε
επιλεγμένους τομείς της καινοτομίας.
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΗΓΕΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Χατζοπούλου Βασιλική
hatzopoulou73@gmail.com
Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική επισκόπηση και εστιάζει στα
χαρακτηριστικά του τεχνολογικού ηγέτη και στον τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται με την
παιδαγωγική και μετασχηματιστική ηγεσία, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της χρήσης και
εφαρμογής της τεχνολογίας στο σχολικό περιβάλλον και επισημαίνοντας την ανάγκη απόκτησης
τεχνογνωσίας των τεχνολογικών ηγετών στο πλαίσιο της επαγγελματικής μάθησης. Επιπρόσθετα
παρουσιάζει τις κοινότητες πρακτικής μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί κατασκευάζουν και
διαμοιράζουν τη νέα γνώση, συνεργάζονται και επικοινωνούν. Η εργασία αυτή έχει ως βασικό
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στόχο να αναδειχθεί η σπουδαιότητα του ρόλου του τεχνολογικού ηγέτη στη σχολική βελτίωση και
αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μπορεί να συμβάλει στην
ανάδειξη της χρήσης και εφαρμογής της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο
σχολικό πλαίσιο, της αναγκαιότητας για επαγγελματική κατάρτιση στο πεδίο της τεχνολογίας
καθώς και του κρίσιμου ρόλου που καλείται να διαδραματίσει ο σχολικός ηγέτης στη διαδικασία
αυτή με απώτερο στόχο την εναρμόνιση του σχολικού συγκείμενου με τις σύγχρονες τεχνολογικές
απαιτήσεις του 21ου αιώνα.
Λέξεις κλειδιά: τεχνολογική ηγεσία, επαγγελματική μάθηση, κοινότητες πρακτικής
1. Εισαγωγή
Η ραγδαία τεχνολογική αλλαγή και η υψηλά άνιση κατανομή της τεχνογνωσίας έκανε την
τεχνολογική ηγεσία ιδιαίτερα απαιτητική, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης της ικανότητας
των ηγετών για να ανταπεξέρθουν σ’ αυτήν (Fullan & Stiegelbauer, 1991, στο Anderson & Dexter,
2005) και της οργανωσιακής ικανότητας για συνεχιζόμενη μάθηση (Senge et al., 2000, στο
Anderson & Dexter, 2005). Εστιάζοντας στις θεωρίες των μανθάνοντων οργανισμών, η κουλτούρα
και η κοινότητα επανακαθορίζουν τις απόψεις για την τεχνολογική ηγεσία (Anderson & Dexter,
2005).
Η ηγεσία έχει σημαντική επίδραση στη σχολική αποτελεσματικότητα και τη σχολική
βελτίωση (Hallinger & Heck, 1996, 1998; Leithwood & Riehl, 2003, Fullan, 2001; Fullan &
Stiegelbauer, 1991; Louis, 1994, στο Anderson & Dexter, 2005). Οι προσπάθειες για σχολική
βελτίωση επηρεάζονται από την τεχνολογική εξέλιξη καθώς η τεχνολογία της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχει αναγκάσει τους δασκάλους να χρησιμοποιούν καινοτόμες παιδαγωγικές
για να βελτιώσουν τη μάθηση, μεταμορφώνει πώς οι μαθητές μαθαίνουν, πώς οι δάσκαλοι
διδάσκουν και επηρεάζει το πώς οι σχολικοί διευθυντές οραματίζονται τις ευκαιρίες για την
εφαρμογή της τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση (Υπουργείο της Εκπαίδευσης, Μαλαισία,
2010 στο Abdullah, DeWittb, Alias, 2013).
Η τεχνολογία μπορεί να επεκτείνει και να βελτιώνει την εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και
κυρίως στον σχεδιασμό, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών υλικών, τη μετάδοση, την αξιολόγηση
και την ανατροφοδότηση (Sharma, Gandhar & Sharma, 2011, σ.3, στο Chigona, 2013),
μετασχηματίζει τον τρόπο διδασκαλίας (Shana 2009; Karami, Karami, Attaran, 2013, στο Chigona,
2013) ενώ η ίδια τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να αρθούν τα κοινωνικο-πολιτισμικά σύνορα
μεταξύ διαφορετικών μαθητών και να βελτιώσουν την αποδοχή και την αλληλοκατανόηση (Robin,
2008 & Pineteh, 2012, στο Chigona, 2013).
Οι Anderson και Dexter (2005) επισημαίνουν ότι οι γνώσεις και οι ικανότητες των
τεχνολογικών ηγετών αποτελούν χαρακτηριστικά, ομαδοποιημένα στην ηγεσία και το όραμα, τη
διδασκαλία και τη μάθηση, την παραγωγή και την επαγγελματική πρακτική, την υποστήριξη, τη
διοίκηση και τις λειτουργίες, την εκτίμηση και την αξιολόγηση, τα κοινωνικά, νομικά και ηθικά
θέματα, αφού προκύπτουν ηθικά διλήμματα από τη χρήση της τεχνολογίας και τις δυνατότητές της.
Η χρήση των υπολογιστών θα πρέπει να αναγνωριστεί σε σχέση και με τη σχολική ή κοινωνική
κουλτούρα (Bailey, 1997, στο Anderson & Dexter, 2005). Ως εκ τούτου οι διευθυντές θα πρέπει να
γνωρίζουν τη λειτουργία και τη χρήση της τεχνολογίας για να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους
και να επικοινωνούν με τους φορείς (Dempsey, 1999; Hall, 1999; Jewell, 1998; 1999; Thomas &
Knezek, 1991; Thorman & Anderson, 1991, στο Anderson & Dexter, 2005) σε κοινωνικοπολιτισμικό επίπεδο έτσι ώστε να γεφυρώσουν την ποικιλομορφία των πολιτισμικών πλαισίων και
απόψεων των σχολικών φορέων, να αναπτύξουν κοινούς σκοπούς και αντιλήψεις αλλά και να
παράσχουν στο υπόλοιπο προσωπικό ευκαιρίες μάθησης (Kearsley & Lynch, 1992, στο Anderson
& Dexter, 2005) και επαγγελματικής ανάπτυξης (Bailey, 1997; Dempsey, 1999; Hall, 1999;
Thorman & Anderson, 1991, στο Anderson & Dexter, 2005).
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Ο τεχνολογικός ηγέτης σε ένα σχολείο είναι το άτομο που κινητοποιεί όλα τα δομικά στοιχεία
του σχολείου, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογικές συσκευές (Can, 2003, στο Banoglou, 2001). Όπως
σημειώνουν οι Fraizer και Bailey (2004, σ. 2), στην ίδια μελέτη, οι αποτελεσματικοί τεχνολογικοί
συντονιστές «πρέπει να είναι άνετοι, φορώντας πολλά καπέλα», όπως και το κάνουν.
Η σημαντικότητα του ρόλου που έχει ένας διευθυντής είναι να δεσμεύεται στην ποιοτική
μάθηση για όλους τους μαθητές και να διατηρεί την ανοιχτότητα στην πιθανότητα η τεχνολογία της
πληροφορίας να δημιουργεί κίνητρα και ενθάρρυνση (Flanagan & Jacobsen, 2003).
Οι πετυχημένοι διευθυντές πρέπει να είναι άριστοι στον σχεδιασμό και την εποπτεία των
ανθρώπινων πόρων, στον σχολικό προϋπολογισμό, τις εγκαταστάσεις και κυρίως την εκπαιδευτική
ηγεσία (Backor & Gordon, 2015; Lynch, 2012; Valentine & Prater, 2011 στο Johnson, 2016). Τα
πανεπιστημιακά προγράμματα εκπαιδευτικής ηγεσίας είναι απαραίτητα και μπορούν να
επηρεάσουν τη συμπεριφορά των διευθυντών (Isik, 2003 στο Johnson, 2016), οι οποίοι
επηρεάζουν τη μαθησιακή επιτυχία.
2. Κυρίως μέρος
2.1 Ηγετικά Χαρακτηριστικά
Ο συντονισμός και η διάθεση των αποφάσεων, οι δαπάνες για εξοπλισμό, δίκτυα, λογισμικά,
προσωπικό και υποστήριξη όλων των υπηρεσιών είναι τα συστήματα που πρέπει να υποστηρίζουν
την τεχνολογική χρήση στο σχολείο και ταυτόχρονα η τεχνολογία να υποστηρίζει τη διοίκηση
τέτοιων συστημάτων (ISTE, 2002, στο Anderson & Dexter, 2005). Οι τεχνολογικοί ηγέτες είναι
ανάγκη να αναπτύξουν ένα ευρύ σχολικό κοινό όραμα για την τεχνολογία με την ευρεία εμπλοκή
των φορέων ώστε να προάγουν τη δέσμευση και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη μεταξύ τους
(Costello, 1997; Jewell, 1998-1999; Thomas & Knezek, 1991; Thorman & Anderson, 1991, στο
Anderson & Dexter, 2005) και να εξασφαλίσουν ότι οι πόροι, ο συντονισμός και το κλίμα
βρίσκονται σε ετοιμότητα (ISTE, 2002, στο Anderson & Dexter, 2005). Επιπλέον δίνεται έμφαση
στη δημιουργία περιβαλλόντων που υποστηρίζουν τη συνεργασία, ένα ανώτερο επίπεδο σκέψης και
άλλες μαθητο-κεντρικές μεθόδους καθώς και στις τεχνικές που στηρίζονται στην τεχνολογία για
την αξιολόγηση και την «απόδοση λόγου» (Anderson & Dexter, 2005). Προκείμενου να
συλλεχθούν δεδομένα για την τεχνολογική λήψη αποφάσεων, προτείνεται οι τεχνολογικοί ηγέτες
να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της αξιολόγησης, όταν σχεδιάζουν την ανάπτυξη προσωπικού
(Dempsey, 1999, στο Anderson & Dexter, 2005). Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες θα πρέπει να εργαστούν
για να εξασφαλίσουν ισότητα στην πρόσβαση καθώς και στις ευκαιρίες στους τεχνολογικούς
πόρους, κατά τους Kearsley και Lynch (1992), ασφάλεια των χρηστών και συμφωνία με τις
κοινωνικές, νομικές και ηθικές πρακτικές που σχετίζονται με την τεχνολογική χρήση (Anderson &
Dexter, 2005).
Η εμπλοκή των μαθητών, το κοινό όραμα, η ισότητα στην πρόσβαση, η αποτελεσματική
επαγγελματική ανάπτυξη και τα ευρέως διαδεδομένα δίκτυα προσδιορίζουν τους ρόλους ευθύνης
στους τεχνολογικούς ηγέτες: ηγέτης της μάθησης, ηγέτης των μαθητών που έχουν δικαίωμα στη
συμμετοχή, ηγέτης της οικοδόμησης ικανοτήτων, ηγέτης της κοινότητας και ηγέτης της διαχείρισης
πόρων, ρόλοι, οι οποίοι δομούν την ικανότητα των τεχνολογικών ηγετών για την παρουσίαση, τη
διαχείριση και την αξιολόγηση με στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας της
πληροφορίας (Flanagan & Jacobsen, 2003).
Ένας διευθυντής, ως ηγέτης μάθησης, πρέπει να κάνει κατανοητά τα αποτελέσματα ενός
προγράμματος σπουδών σχετικού με τη χρήση των ΤΠΕ που συνδέονται με υψηλότερου επιπέδου
δεξιότητες και αφορούν στη διαδικασία για την παραγωγικότητα, για δομικές λειτουργίες, γνώσεις
και αντιλήψεις και για επικοινωνία, έρευνα, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων˙ ως
ηγέτης των μαθητών που συμμετέχουν, παρέχει ισότητα στην πρόσβαση σε όλους τους μαθητές,
δίνοντας τις κατάλληλες ευκαιρίες να αναπτύξουν τεχνολογικές δεξιότητες σύμφωνα με την ηλικία
, όντας ευαισθητοποιημένος στο φύλο, το οικονομικό υπόβαθρο, τις εθνικές και γλωσσικές
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διαφορές και στα συστημικά όρια που επηρεάζουν τη χρήση της τεχνολογίας από τους μαθητές˙ ως
ηγέτης της οικοδόμησης ικανοτήτων, επιτηρεί την ανάπτυξη ενός οράματος για την τεχνολογική
εμπλοκή, λειτουργώντας ως μέντορας ή εκπαιδευτής ενώ η οικοδόμηση των ικανοτήτων
επεκτείνεται και στην ανάπτυξη πιθανής ηγεσίας της τεχνολογίας της πληροφόρησης μεταξύ των
μαθητών και των γονέων καθώς και του σχολικού προσωπικού, έτσι ώστε ολόκληρη η σχολική
κοινότητα να εμπλακεί στη διαδικασία της αλλαγής˙ ως ηγέτης της κοινότητας, εμπλέκει την
κοινότητα, γονείς και επιχειρηματίες, επικοινωνεί τα σχολικά επιτεύγματα και τις προκλήσεις στην
κοινότητα και επεκτείνει τη μάθηση των μαθητών πέρα από τους τοίχους του σχολείου˙ τέλος ως
ηγέτης της διαχείρισης πόρων είναι υπεύθυνος να διαχειρίζεται κατάλληλα τους πόρους για την
τεχνολογική ενσωμάτωση, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη προτεραιοτήτων για τα έξοδα που
αφορούν στον σχολικό τεχνολογικό σχεδιασμό και ακόμα να εξασφαλίσει οικονομικούς πόρους με
φιλανθρωπίες και με κρατικές ή πανεπιστημιακές επιχορηγήσεις καθώς και με επιχειρηματικές
συνεργασίες (Flanagan & Jacobsen, 2003).
Οι σχολικοί διευθυντές, όντας παιδαγωγικοί και μετασχηματιστικοί ηγέτες και ασκώντας
οργανωσιακό μετασχηματισμό (Leithwood, Day, Sammons, Hopkins & Harris, 2006, στο
Abdullah, DeWitt, Alias, 2013), οικοδομούν την ικανότητα των δασκάλων, ενθαρρύνοντας τις
καινοτόμες παιδαγωγικές και δημιουργώντας κοινότητες μάθησης (Barth, 1990; Gray, Hopkins,
Reynolds, Wilcox, Farrel & Jesson, 1999; Hopkins, 2001, στο Abdullah, DeWitt, Alias, 2013). Η
εμπλοκή των δασκάλων σε συνεχόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, με τη βοήθεια καινοτόμων
παιδαγωγικών, είναι τόσο σημαντική ώστε να τους επιτρέπει την αυτοσυντήρηση και τον
πειραματισμό καθώς και την οικοδόμηση της νέας γνώσης (Abdullah, DeWitt, Alias, 2013).
Η μετασχηματιστική ηγεσία επηρεάζει και προωθεί την εφαρμογή της τεχνολογίας της
πληροφορίας και της επικοινωνίας στα σχολεία (Yee, 2000 στο Mojgan Afshari, Kamariah Abu
Bakar, Wong & Saedah Siraj, 2012) και έχει άμεση εξάρτηση από τη σχολική κουλτούρα και την
ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων (Barth, 1990, στο Abdullah, DeWitt, Alias, 2013). Έτσι ο
σχολικός διευθυντής, ως ένας στρατηγικός ηγέτης, ρυθμίζει εκ νέου τις προτεραιότητες, τους
οργανωσιακούς στόχους και τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη της σχολικής ικανότητας,
ενδυναμώνει τους δασκάλους για να καθοδηγήσει τη διοίκηση και να ασκήσει έλεγχο πάνω στο
πρόγραμμα εργασιών που υποδεικνύει τη σπουδαιότητα της ομαδικής δουλειάς και της ευθύνης,
χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας (Abdullah, DeWitt, Alias, 2013)
2.2 Επαγγελματική Μάθηση
Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με αυξανόμενο ρυθμό και στηριζόμαστε όλο και
περισσότερο πάνω στην ψηφιακή πρόσβαση σε δεδομένα, πληροφορίες, αναλυτικά προγράμματα
και οι ερευνητές και οι εκπαιδευτές διαπιστώνουν ότι η τεχνολογική ηγεσία είναι σημαντική, τα
προπαρασκευαστικά προγράμματα τεχνολογικής ηγεσίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο πρέπει να
συνεχίσουν να αναζητούν τρόπους να υπηρετήσουν καλύτερα την επόμενη γενιά ηγετών που έχουν
διαφορετικές ανάγκες (Anderson & Dexter, 2005) αλλά και οι μαθητές, μεγαλώνοντας σε έναν
ψηφιακό κόσμο, έχουν επίσης διαφορετικές ανάγκες και απαιτούν διευθυντές που μιλούν τη
γλώσσα τους (Hayashi & Fisher-Adams, 2015). «Η τεχνολογική τεχνογνωσία έχει γίνει ένα βασικό
διοικητικό προαπαιτούμενο», (Donlevy, 2004,σ. 214, στο Hayashi & Fisher-Adams, 2015).
Ενώ μερικά προγράμματα περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο «τεχνολογικό μάθημα», πολλά
δεν αντιμετωπίζουν την τεχνολογία στους άλλους τομείς του αναλυτικού προγράμματος ηγεσίας,
όπως για παράδειγμα, τα νομικά θέματα για την ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο μέσα και έξω
από το σχολείο, τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και θέματα που σχετίζονται με τα ψηφιακά δεδομένα
των κινητών τηλεφώνων και των ταμπλετών που δε διδάσκονται ενιαία και συνολικά στα
περισσότερα πανεπιστημιακά προγράμματα (Hayashi & Fisher-Adams, 2015).
Σύμφωνα με τις προτάσεις έρευνας που έχει διεξαχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος,
Educational Leadership & Policy Studies (ELPS) Program που αναλύουν οι Hayashi και FisherAdams (2015), προτείνονται τρεις τομείς για την προετομασία των διευθυντών: 1) η χρήση της
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ψηφιακής τεχνολογίας, όχι μόνο για να βελτιώσει τη μεταβίβαση του περιεχομένου της
παραδοσιακής εκπαιδευτικής ηγεσίας αλλά και να μεταμορφώσει το ίδιο το περιεχόμενο 2) η
εκπαίδευση των μελλοντικών σχολικών διευθυντών όχι μόνο στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων
αλλά και στο πώς να χρησιμοποιούν καλύτερα τις ψηφιακές τεχνολογίες για να βελτιώσουν το
περιεχόμενο του μαθήματος και εν συνεχεία τα μαθησιακά αποτελέσματα 3) η προετοιμασία των
σχολικών διευθυντών να γίνουν καλύτεροι τεχνολογικοί ηγέτες, εστιάζοντας και στην ίδια την
ηγεσία και στα τεχνολογικά εργαλεία.
Ο Johnson (2016) αναφέρει ότι τα πανεπιστημιακά προγράμματα εκπαιδευτικής ηγεσίας
πρέπει να δίνουν έμφαση στη μάθηση που στηρίζεται στην κοινότητα, τα ομαδικά μοντέλα, τις
εμπειρίες πεδίου, τα προσαρμοσμένα αναλυτικά προγράμματα και το πρόγραμμα εύρεσης εργασίας
και επιπλέον να μπορούν να επηρεάσουν την επίδραση που έχουν οι διευθυντές στους δασκάλους,
οι οποίοι συμβάλλουν στη μαθησιακή επιτυχία (Leithwood et al., 2004). Τα αποτελέσματα της
έρευνας των Hallinger και Lu (2013), όπως τονίζει ο Johnson (2016), αποκαλύπτουν ότι τα
πανεπιστημιακά προγράμματα εκπαιδευτικής ηγεσίας γενικά δεν περιλαμβάνουν στοιχεία από τα
προγράμματα MBA και MPA, όπως σχεδιασμό διοίκησης, λήψη αποφάσεων βάση δεδομένων,
προσανατολισμό στον πελάτη, στρατηγική διοίκηση/σχεδιασμό (στρατηγικό management) και
επίτευξη των παγκόσμιων αντιλήψεων, τομείς που ευθυγραμμίζονται με τους ρόλους στους οποίους
μπορούν να επεκταθούν οι διευθυντές (Murphy, 2001, στο Johnson, 2016). Επισημαίνεται επίσης
από τον Johnson (2016), ότι τα πανεπιστημιακά προγράμματα εκπαιδευτικής ηγεσίας δεν παρέχουν
ικανοποιητικές ευκαιρίες επαγγελματικής μάθησης στην οικοδόμηση των διαπροσωπικών σχέσεων
και στη διαχείριση συγκρούσεων καθώς και στην οικονομική διαχείριση.
2.3 Κοινότητες Πρακτικής
Η κοινότητα πρακτικής είναι μια αυτοδιαχειριζόμενη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι μέσα από
την σκόπιμη αμοιβαία εμπλοκή εργάζονται για να δημιουργήσουν κοινή μάθηση (Bozarth, 2008,
στο Chigona, 2013),), που συμβαίνει περισσότερο ακούσια παρά σκόπιμα (Lunce, 2006, στο
Chigona, 2013). Η εγκαθιδρυμένη μάθηση λαμβάνει χώρα στις κοινότητες πρακτικής, όπου τα
μέλη της κοινότητας ενδιαφέρονται στο «να γνωρίσουν πώς να είναι στην πράξη» παρά «να
γνωρίσουν σχετικά με την πράξη» (Brown & Duguid, 2002, σ.138, στο Chigona, 2013), κάτι που
υποστηρίζει και ο Wenger (2006), ορίζοντας την κοινότητα πρακτικής ως «ομάδες ανθρώπων που
μοιράζονται ένα κοινό πάθος για κάτι που κάνουν και μαθαίνουν πώς να το κάνουν καλύτερα
καθώς αλληλεπιδρούν τακτικά (Chigona, 2013). Μια κοινότητα πρακτικής δημιουργείται με την
αμοιβαία εμπλοκή των μελών μιας ομάδας και την εγκαθίδρυση κανόνων και ανάπτυξη
συνεργασιών μεταξύ των συμμετεχόντων, την κοινή πρωτοβουλία που εγκαθιδρύεται καθώς οι
συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στην κοινότητα, δημιουργούν μια αμοιβαία κατανόηση
που τους δένει μαζί, το κοινό ρεπερτόριο-καθώς οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν στην κοινότητα
δεσμεύονται στην απόδοση νοήματος και/ή στην παραγωγή μιας ομάδας κοινών πόρων που
χρησιμοποιούνται για όφελος της κοινότητας (Wenger (1998, σ.72, 3, στο Chigona, 2013). Η
μάθηση στις κοινότητες πρακτικής προϋποθέτει την κατασκευή ταυτοτήτων σχετικές με την
κοινότητα μέσω της ενεργής συμμετοχής στην κοινωνική πρακτική της κοινότητας, δηλαδή το
άτομο μαθαίνει καθώς αναπτύσσεται και ανήκει στην κοινότητα (Brown και Duguid, 2002, στο
Chigona, 2013). Ο Wenger (1998), στην έρευνα της Chigona (2013), επιμένει ότι οι κοινότητες
πρακτικής παρέχουν μια πλατφόρμα διαπραγμάτευσης των νοημάτων μεταξύ των μελών της
κοινότητας.
Οι κοινότητες πρακτικής διαφέρουν από την ομαδική ή τη συνεργατική μάθηση γιατί
εστιάζονται στις διαδικασίες μάθησης και κατασκευής της γνώσης για όλα τα μέλη και σε ατομικό
και σε κοινοτικό επίπεδο καθώς συνδέουν διαφορετικούς οργανισμούς και επιτρέπουν στα μέλη να
αναπτύξουν τεχνογνωσία συλλογικά, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και να
διατηρήσουν το επαγγελματικό τους πλεονέκτημα, έχοντας τη δυνατότητα να μοιράζονται
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οργανωσιακές εμπειρίες, να μαθαίνουν μεταξύ τους με ξεχωριστούς τρόπους και να
κατασκευάσουν τη νέα γνώση (Rowlands & Avramenko, 2013).
Παράδειγμα αποτελεί μια ομάδα δασκάλων με διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, ανεξάρτητα
από το φυλετικό και κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο ή την ηλικία που χρησιμοποιώντας τα
πολυμέσα, μια από τις πιο συναρπαστικές καινοτομίες του 21ου αιώνα, οδηγήθηκαν, στο τελευταίο
έτος στη σχολή εκπαίδευσης δασκάλων στο Κέηπ Τάουν, να δημιουργήσουν μια κοινότητα
πρακτικής για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των μεμονωμένων
ψηφιακών ιστοριών τους που θα αξιολογούνταν, με έναν τρόπο που έγιναν ικανοί να κατανοήσουν
ο ένας την κουλτούρα του άλλου και απόκτησαν δεξιότητες διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων,
στις οποίες πιθανόν θα δίδασκαν (Chigona, 2013). Στόχος ήταν να παραγάγουν και να
χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή αφήγηση μέσα στην τάξη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
διευκολύνει συζητήσεις σχετικά με θέματα όπως ο ρατσισμός, η πολυπολιτισμικότητα και η
παγκοσμιοποίηση του σημερινού κόσμου (Robin, 2008 στο Chigona, 2013), ώστε να αποκτήσουν
δεξιότητες όχι μόνο για τη διδασκαλία αλλά και για τη διαχείριση της ποικιλομορφίας των τάξεων
που θα τις ενσωμάτωναν μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου (Chigona, 2013).
Η τεχνική της διδασκαλίας της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου
να συμπεριλάβει τα πολυμέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα, μπορεί να παρουσιαστεί σε συνδυασμό
με τα κοινωνικά δίκτυα για να βελτιωθούν οι δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας (Chigona,
2013). Ο Lunce (2006), στο ίδιο άρθρο, αναφέρει ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση και συνεργασία
είναι αποφασιστικής σημασίας για την απόκτηση της άρρητης γνώσης που είναι συχνά ένα
αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας ή της κοινότητας πρακτικής (Lunce, 2006, σ.39), αφού η
μάθηση διατίθεται μέσα στην κοινότητα πρακτικής.
Η κοινωνική δικτύωση συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα από ένα
λογισμικό και μιας υποδομής κατάλληλης για την ανάπτυξη μιας άτυπης μάθησης, στο πλαίσιο
σχηματισμού ομάδων ή κοινοτήτων (Minocha, 2009 στο Ευφραιμίδου, Καραγιαννίδης, Κουμπής,
2015), όπου τα μέλη έχουν έναν κοινό σκοπό, κοινά ενδιαφέροντα και κοινές ανάγκες,
συμμετέχουν ενεργά σε κοινές δραστηριότητες, αλληλοϋποστηρίζονται, διαμοιράζονται
πληροφορίες και πηγές και καθοδηγούνται από συγκεκριμένες πολιτικές (Jones & Preece, 2006,
στο Ευφραιμίδου, Καραγιαννίδης, Κουμπής, 2015).
2.4. Μέθοδος της έρευνας
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια βιβλιογραφική επισκόπηση που διεξήχθη για τις ανάγκες
εργασίας β΄εξαμήνου, στο πλαίσιο του μαθήματος «Εφαρμογές των ΤΠΕ στη Διοίκηση της
Εκπαίδευσης», του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» του
ΠΤΔΕ του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας.
3. Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης κατέδειξαν ότι η επίδραση της ηγεσίας στη σχολική
αποτελεσματικότητα και βελτίωση (Anderson & Dexter, 2005) είναι καθοριστική για το όραμα των
σχολικών διευθυντών σχετικά με την εφαρμογή της τεχνολογίας στις εκπαιδευτικές διαδικασίες
(Abdullaha, DeWittb, Aliasb, 2013). Οι τεχνολογικοί ηγέτες χαρακτηρίζονται από τη δέσμευσή
τους για την καλλιέργεια ψηφιακά εγγράμματων πολιτών προκειμένου να αναπτυχθούν οι
διαπροσωπικές σχέσεις και η κουλτούρα από τη χρήση και εφαρμογή των ΤΠΕ (Abdullaha,
DeWittb, Aliasb, 2013) στο σχολικό πλαίσιο. Εφόσον η τεχνολογική τεχνογνωσία αποτελεί
διοικητικό προαπαιτούμενο (Donlevy, 2004,σ. 214, στο Hayashi & Fisher-Adams, 2015), κρίνεται
αναγκαίο τα πανεπιστημιακά προγράμματα να εναρμονιστούν με τις σύγχρονες απαιτήσεις για να
προετοιμάσουν τους σχολικούς διευθυντές να γίνουν καλύτεροι τεχνολογικοί ηγέτες (Hayashi &
Fisher-Adams, 2015). Επιπρόσθετα η εμπλοκή των μαθητών, η διασφάλιση των πόρων με την
υποστήριξη των φορέων, η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξή
τους, η ισότητα στην πρόσβαση και στις ευκαιρίες, η δημιουργία περιβαλλόντων που ενισχύουν τη
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συνεργασία, η ανάπτυξη της τεχνολογικής λήψης αποφάσεων μέσα από την αξιολόγηση και την
απόδοση λόγου καθώς και η γνώση των κοινωνικών, νομικών και ηθικών πρακτικών (Anderson &
Dexter, 2005), αποτελούν χαρακτηριστικά της τεχνολογικής ηγεσίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα
συναντούμε και στους μετασχηματιστικούς αλλά και στους παιδαγωγικούς ηγέτες, σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία. Ο παιδαγωγικός και ο μετασχηματιστικός ηγέτης αναπτύσσουν την ικανότητα των
δασκάλων και εγκαθιδρύουν επαγγελματικές κοινότητες μάθησης (Abdullaha, DeWittb, Aliasb,
2013). Επιπλέον τα δίκτυα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων του σχολείου
με την κοινότητα, δημιουργώντας τις κοινότητες πρακτικής που στόχο έχουν την επαγγελματική
ανάπτυξη (Abdullaha, DeWittb, Aliasb, 2013) και κατά συνέπεια τη σχολική βελτίωση.
Στο ελληνικό πλαίσιο διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί για να καλύψουν το κενό στην
επίσημη υποστήριξη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, οδηγούνται στη δημιουργία
ηλεκτρονικών δικτύων επαγγελματικής μάθησης (Kaparou & Bush, 2015). Ένα τέτοιο δίκτυο είναι
η εκπαιδευτική κοινότητα LAMS, η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δράμας, που εφαρμόζεται με τη «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού», ένα επιστημολογικό
πλαίσιο μάθησης, όπου οι εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο σχεδιάζουν ομαδικά διαθεματικές
μαθησιακές ενότητες που τις διδάσκουν στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και τις
επανασχεδιάζουν σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών τους, τεκμηριώνοντας τις μαθησιακές
επιδόσεις (Αρβανίτη, 2013).
Επιπλέον στην έρευνα των Ευφραιμίδου, Καραγιαννίδη, Κουμπή (2015), επισημαίνεται η
διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στη διαδικτυακή συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικής
και γενικής αγωγής, στο πλαίσιο της αναδυόμενης κοινότητας eCollab , όπου οικοδομήθηκε στο
διαδίκτυο μία επαγγελματική κοινότητα διαμοιρασμού της γνώσης των εκπαιδευτικών σε ζητήματα
συνεργασίας και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να διερευνηθεί η συμμετοχή τους σ’
αυτήν.
Συμπερασματικά λοιπόν η ανάπτυξη της επαγγελματικής μάθησης και των κοινοτήτων
πρακτικής μπορεί να αναβαθμίσει την παρεχόμενη εκπαίδευση καθώς συμβάλλει στην
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ
καθοριστική σημασία παίζει ο ρόλος της τεχνολογικής ηγεσίας που προϋποθέτει βαθιά γνώση των
εκπαιδευτικών διαδικασιών, άριστο σχεδιασμό, εποπτεία των ανθρώπινων πόρων και οικονομική
διαχείριση. Οι τεχνολογικοί ηγέτες κρίνεται αναγκαίο να υποστηριχτούν και σε τυπικό επίπεδο
προκειμένου να αναπτυχθούν επαγγελματικά ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην μαθησιακή
επιτυχία
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Περίληψη
Το παρόν διαθεματικό διδακτικό σενάριο αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση για τη
διδασκαλία της πέμπτης ενότητας του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας της Στ΄ τάξης του
Δημοτικού Σχολείου, με τίτλο «Η Μικρασιατική εκστρατεία και η καταστροφή». Η διδακτική
προσέγγιση αποσκοπεί στην καλλιέργεια και ενίσχυση της ιστορικής συνείδησης και σκέψης.
Στοχεύοντας αφενός στην ενσυναισθητική οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης, μέσα από τη
διερεύνηση, την κριτική προσέγγιση και τον αναστοχασμό σπουδαίων ιστορικών γεγονότων για τον
ελληνισμό, αφετέρου στη συνειδητοποίηση της διαχρονικότητας και της οικουμενικότητας του
προσφυγικού ζητήματος. Τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές έννοιες προσεγγίζονται
πολυπρισματικά με τη βοήθεια των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας
διευκολύνοντας έτσι την πολλαπλή και εναλλακτική αναπαράσταση των πληροφοριών, την
πολυτροπική προσέγγιση και παρουσίαση των γεγονότων από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό.
Το θεωρητικό υπόβαθρο του συνόλου της εκπαιδευτικής πρότασης στηρίζεται στις βασικές αρχές
του εποικοδομητικού μοντέλου διδασκαλίας.
Λέξεις – Κλειδιά: Ιστορία, Τ.Π.Ε., Μικρασιατική καταστροφή, Προσφυγικό ζήτημα
1. Εισαγωγή
Σε κάθε δημοκρατική χώρα βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία κριτικών και
στοχαστικών μαθητών, που θα είναι σε θέση να κρίνουν αντικειμενικά και αμερόληπτα έργα και
λόγια δικά τους και ξένα και να υπερασπίζουν με παρρησία τα δημοκρατικά ιδεώδη (Τριλιανός,
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2013). Ο νευραλγικός ρόλος της ιστορίας ως μαθήματος στη διαμόρφωση εθνικής αλλά και
κοινωνικής συνείδησης καθιστά τη λειτουργία του πολυδιάστατη, καθώς δεν περιορίζεται στο
επίπεδο των γνώσεων, αλλά επεκτείνεται στο επίπεδο των αξιών (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2007).
Η Ιστορία αποτελούσε ανέκαθεν πεδίο αντιπαραθέσεων στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα.
Η ιστορία που επιλέγουμε κάθε φορά να διδάξουμε ουσιαστικά είναι μια αντανάκλαση των
παραδοχών της κοινωνίας που ζούμε (Husbands, 2004).Ο γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας
είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης και συνδέεται µε τον
γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών. Η
ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την
εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την
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 (Δ.Ε.Π.Π.Σ., Α.Π.Σ., 2003).
Η διδασκαλία στην κοινωνία της γνώσης συνεπάγεται νέες προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση
στην ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, στη μεταγνώση, στην κριτική και
δημιουργική σκέψη, στη λύση του προβλήματος, στη λήψη αποφάσεων (Τριλιανός, 2013).
Ειδικότερα, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης βοηθάει τον μαθητή στην οικοδόμηση της γνώσης,
στην επεξεργασία των πληροφοριών και στην ορθολογικοποίηση της σκέψης του (Ματσαγγούρας,
1994). Συνεπώς, η εκπαιδευτική διαδικασία και, γενικά, η διδασκαλία επιβάλλεται να δημιουργεί
συνθήκες στοχασμού, έτσι ώστε ο μαθητής μέσα από βιωματικές καταστάσεις να αναπτυχθεί και να
ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα (Κοσσυβάκη, 2003 όπ. ανάφ. στο Φύκαρης, 2014).
Με τη διδασκαλία της Ιστορίας ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι µόνο την επίγνωση ότι ο
σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος
ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα µε τη ζωή του (Δ.Ε.Π.Π.Σ., Α.Π.Σ., 2003). Η διδασκαλία της
Ιστορίας που συνδυάζει τη χρήση των πολυμέσων με την εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών και
ψυχοπαιδαγωγικών μεθόδων, αντιστρατεύεται παρωχημένες μεθόδους με μορφή διήγησης της
Ιστορίας και δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας του μαθητή, στην παιγνιώδη
απελευθέρωση στοιχείων της προσωπικότητάς του, στην εξωτερίκευση σκέψεων, ιδεών και
συναισθημάτων και στη βιωματική επικοινωνία με τον καλλιτεχνικό κόσμο (Κατσίκη – Γκίβαλου,
2001̇ Ράπτη, 2002).
Η αξιοποίηση οπτικών και οπτικοακουστικών πηγών υποστηρίζεται ότι διευκολύνει την
ενσυναισθητική κατανόηση του ιστορικού πλαισίου, κινητοποιεί το μαθητικό ενδιαφέρον, προωθεί
τη διερευνητική μάθηση, συμβάλλει στην κατανόηση γεγονότων και αφηρημένων εννοιών και
βελτιώνει τη μνημονική συγκράτηση (Μαυροσκούφης, 2005). Καταληκτικά, οι νέες τεχνολογίες
έχουν καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση, εάν χρησιμοποιούνται ως διανοητικό πολυεργαλείο, το
οποίο προσαρμόζεται στις γνωστικές ανάγκες των μαθητών (Davies, Worrall, 2003).
2. Θεωρητικό υπόβαθρο και διδακτικό μοντέλο σεναρίου διδασκαλίας
Ως σενάριο διδασκαλίας νοείται ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό πλαίσιο, ένας δομημένος
τρόπος οργάνωσης της διδασκαλίας που περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια με στόχο την οικοδόμηση
της γνώσης (Μικρόπουλος, Μπέλλου, 2010).
Το εννοιολογικό πλαίσιο του παρόντος σεναρίου είναι απλό, κατανοητό, πρακτικό και
λειτουργικό. Περιλαμβάνει τρεις διαδοχικές και αλληλένδετες φάσεις: Σχεδιασμός – Εφαρμογή –
Αξιολόγηση. Το πρώτο βήμα στη φάση του Σχεδιασμού είναι η εδραίωση κάποιου σκοπού και η
διατύπωση με ακρίβεια των διδακτικών στόχων. Στη συνέχεια επιλέγεται η κατάλληλη διδακτική
στρατηγική, οργανώνονται οι μαθησιακές δραστηριότητες και συγκεντρώνεται το υποστηρικτικό
υλικό. Η δεύτερη φάση της προσέγγισης αφορά την εφαρμογή, η επιτυχία της οποίας εξαρτάται
από την ακρίβεια των διατυπωθέντων στόχων. Το κεντρικό ερώτημα που τίθεται στη φάση αυτή
είναι πώς θα βοηθήσω τους μαθητές μου να επιτύχουν τον στόχο; Η απάντηση καταδεικνύει τη
διδακτική διαδικασία ή στρατηγική που χρησιμοποιείται. Η επιλογή της πιο κατάλληλης μεθόδου
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εξαρτάται από τον στόχο, το υπόβαθρο και τις ανάγκες των μαθητών, τα διαθέσιμα υλικά και την
προσωπικότητα, τα δυνατά σημεία και το στυλ του εκπαιδευτικού. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο
της διδασκαλίας, αυτό της αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός επιχειρεί να συλλέξει πληροφορίες
προκειμένου να καθορίσει αν και ποιου είδους μάθηση έχει προκύψει (Jacobsen et all, 2011).
Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου (2006:13-15), η αξιολόγηση «…αποτελεί το τελευταίο στάδιο
κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας, την οποία χαρακτηρίζει πρωταρχικά ο σχεδιασμός
– προγραμματισμός και στη συνέχεια η υλοποίηση-εφαρμογή του. Μέσα από την αξιολόγηση
επιδιώκεται να διαπιστωθεί ο βαθμός επίτευξης του αρχικά σχεδιασμένου στόχου και να εντοπιστούν
οι παράμετροι που παρεμπόδισαν την πραγματοποίησή του» και συνεχίζοντας ο ίδιος προσθέτει «η
αξιολόγηση αποβλέπει να προσδιορίσει, όσο πιο συστηματικά, έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά
γίνεται, την καταλληλότητα, τη λειτουργικότητα και το αποτέλεσμα μιας διδακτικής και παιδαγωγικής
δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους και με συγκεκριμένη μεθοδολογία».
Για την οργάνωση και την ανάπτυξη της δεύτερης φάσης της προτεινόμενης διδακτικής
παρέμβασης, δηλαδή της Εφαρμογής, στηριχθήκαμε στο διδακτικό μοντέλο της εποικοδομητικής
προσέγγισης στη μάθηση των Driver και Oldham.
Οι επoικοδομητικές και γνωστικές θεωρίες προέκυψαν ως απόρροια προβληματισμού έναντι
των θεωριών συμπεριφοράς και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις διανοητικές διαδικασίες και στη
δομή και λειτουργία του γνωστικού συστήματος. Εδώ η μάθηση, η οποία εξαρτάται από τις
προϋπάρχουσες γνώσεις, συνίσταται ακριβώς στην τροποποίηση των γνώσεων, το κάθε άτομο
δημιουργεί τις δικές του αναπαραστάσεις, ο κάθε μαθητής μαθαίνει με τον δικό του τρόπο μέσω
ενεργού γνωστικής εξερεύνησης και ο ίδιος ο μαθητής προσεγγίζεται ως όλον, που αναζητεί
νοήματα, έχει κίνητρα και προσωπική αξία μοναδική (Κόμης, 2004∙ Ράπτης, Ράπτη, 2004).
Το μοντέλο των Driver και Oldham περιλαμβάνει πέντε φάσεις, οι οποίες αναλύονται στη
συνέχεια (Κόκκοτας, 2003):









Η φάση του προσανατολισμού: Προκαλείται το ενδιαφέρον και εγείρονται η φαντασία και η
περιέργεια των μαθητών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται στο να εισάγει τα παιδιά
στην καινούργια περιπλάνηση.
Η φάση της ανάδειξης των ιδεών: Oι μαθητές εκφράζουν προφορικά ή γραπτά τις ιδέες τους.
Έτσι, ξεδιαλύνουν και αποκαλύπτουν τις εντυπώσεις που τους δημιουργήθηκαν στη φάση
του προσανατολισμού, ενώ προσπαθούν να τις συσχετίσουν με τις προηγούμενες εμπειρίες
τους, να δομήσουν και να οργανώσουν αυτό που σκέπτονται.
Η φάση της αναδόμησης των εναλλακτικών ιδεών: Η φάση αυτή είναι μια καθοδηγούμενη
ανακαλυπτική προσέγγιση που έχεις ως σκοπό της την εννοιολογική αλλαγή. Ο μαθητής
περιέρχεται σε μια κατάσταση γνωστικής σύγκρουσης μεταξύ των προϋπάρχουσων ιδεών
και των εντυπώσεων που σχημάτισε κατά την πρώτη φάση. Η γνωστική σύγκρουση
επιφέρει την εννοιολογική αλλαγή. Σύμφωνα με τον Φύκαρη (2014), οι νέες δομές
προκύπτουν όταν ο μαθητής ανακατασκευάζει εξωτερικές συνθήκες και αξιοποιώντας τις
διαθέσιμες νοητικές του δομές επεξεργάζεται τα προκύπτοντα δεδομένα της
πραγματικότητας, με συνέπεια την κατανόησή τους και την αξιοποίησή τους σε κάθε
περίσταση που κριθούν αναγκαία.
Η φάση της εφαρμογής των ιδεών: Η χρήση των νέων γνώσεων για την εξήγηση
καταστάσεων που δεν μπορούσαν να ερμηνευτούν με τις παλιές ιδέες δείχνει στους μαθητές
ότι αυτές είναι παραγωγικότερες και παρέχουν επαρκέστερη ερμηνεία. Η μάθηση αποκτά
νόημα αφού μπορεί να αξιοποιηθεί για την ερμηνεία και τη λύση.
Η φάση της ανασκόπησης: Οι μαθητές καλούνται να συγκρίνουν τις αρχικές τους ιδέες με τις
νέες τους απόψεις. Ουσιαστικά, η φάση της ανασκόπησης ταυτίζεται με τη μεταγνώση που
αποκτούν οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος και συνιστά ένα είδος αυτοελέγχου της
γνωστικής τους πορείας.
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Οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πέντε φάσεων του εποικοδομητικού
διδακτικού μοντέλου των Driver και Oldham αποτυπώνονται στο Σχήμα 1, που ακολουθεί.

Σχήμα 1: Διδακτικό μοντέλο των Driver & Oldham (Κόκκοτας, 2003:170)

3. Οργάνωση και παρουσίαση διδακτικού σεναρίου
Η παρούσα ενότητα συνιστά ορόσημο στην ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Μέσα
από την επεξεργασία της δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να περιηγηθούν στον χωροχρόνο της
περιόδου 1919-1922 και να κατανοήσουν τη σημασία της περιόδου αυτής για την οικονομική,
πολιτική, εθνολογική και γεωγραφική εξέλιξη του Ελληνικού κράτους. Επιπλέον, προσφέρεται για
προβληματισμό, διερεύνηση και κριτική προσέγγιση του προσφυγικού ζητήματος, στοχεύοντας,
παράλληλα, στη σύνδεσή του με το σήμερα και στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη γενικότερα. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα βιωματικών ομαδοσυνεργατικών
δραστηριοτήτων αξιοποιώντας δημιουργικά διαφορετικού τύπου πηγές, ασκώντας έτσι τους
μαθητές στην αναζήτηση, διερεύνηση, οργάνωση, δημιουργία και στην παρουσίαση
αποτελεσμάτων.
Στον οδηγό οργάνωσης διδασκαλίας αναλύονται διεξοδικά και οι τρεις φάσεις της,
παρουσιάζονται οι μαθησιακές δραστηριότητες και δίνονται οδηγίες και διδακτικές υποδείξεις προς
τους εκπαιδευτικούς για πιθανή μελλοντική εφαρμογή στη σχολική τάξη.
3.1. Σχεδιασμός
Το διδακτικό σενάριο προτείνεται για τη διδασκαλία της πέμπτης ενότητας του σχολικού
εγχειριδίου της ιστορίας με τίτλο «Η Μικρασιατική εκστρατεία και η καταστροφή». Είναι συμβατό
με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. Οι στόχοι
που τίθενται απορρέουν από τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα της Ιστορίας και των
υπολοίπων γνωστικών αντικειμένων στα οποία γίνονται διαθεματικές προεκτάσεις.
Εκτιμώμενη διάρκεια: Η συνολική διάρκεια του σεναρίου εκτιμάται σε 6 διδακτικές ώρες που
διαμοιράζονται στις ώρες διδασκαλίας της Ιστορίας.
Υλικοτεχνική υποδομή: Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτούνται: ηλεκτρονικός
υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο και εγκατεστημένα τo λογισμικό παρουσίασης
(PowerPoint), το λογισμικό δημιουργίας βίντεο - ταινίας movie maker, το εκπαιδευτικό λογισμικό
Hot potatoes. Επίσης, χρειάζεται πρόσβαση στον Διαδραστικό Ιστορικό Άτλαντα Centannia, σε
Google maps και απαιτείται η ύπαρξη βιντεοπροβολέα.
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Προσδιορισμός σκοπού: Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η διερεύνηση των ιστορικών
γεγονότων της περιόδου και η βαθύτερη κατανόηση του ιστορικού πλαισίου που οδήγησε στην
Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή.
Προσδιορισμός διδακτικών στόχων: οι διδακτικοί στόχοι προσδιορίστηκαν με βάση το
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
για το δημοτικό σχολείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ., Α.Π.Σ., 2003) και επιμερίζονται ως εξής:
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο, οι μαθητές επιδιώκεται:











Να εξοικειωθούν µε την ορολογία της ιστορικής επιστήμης και να αποκτήσουν το αναγκαίο
λεξιλόγιο.
Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα για τη διαμόρφωση της
ιστορικής εξέλιξης ενός τόπου.
Να ενημερωθούν για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές και εθνικές
διαφοροποιήσεις των κοινωνιών τις οποίες μελετούν.
Να αποκτήσουν εθνική συνείδηση, αγάπη για τη χώρα τους και διάθεση ειρηνικής
συνύπαρξης, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης µε τους γειτονικούς λαούς.
Να γνωρίσουν τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των ανθρώπων στην ιστορική
πορεία τους.
Να θέτουν ερωτήσεις και να δίνουν απαντήσεις σχετικές µε τη διδασκόμενη ιστορική ύλη.
Να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν απλές ιστορικές πληροφορίες μέσα από
µια ποικιλία πηγών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ή άλλα μέσα για να ανακοινώνουν
απλά ιστορικά θέματα.
Να ασκηθούν στο να οργανώνουν και να ανακοινώνουν την ιστορική τους γνώση και
άποψη προφορικά ή γραπτά, µέσω διαφόρων τεχνικών του περιγραφικού, αναφορικού
λόγου.
Να αξιοποιούν διάφορες ευκαιρίες για την ενασχόλησή τους µε την Ιστορία της περιοχής
τους και την ένταξή της στον ευρύτερο εθνικό ιστορικό χώρο.
Να σχηματίζουν προσωπική άποψη και να διαμορφώνουν υπεύθυνη στάση για τα
κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα, στον
βαθμό που αυτό είναι δυνατό.
Β. Ειδικοί στόχοι αναφερόμενοι στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα:






Να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα του Μικρασιατικού πολέμου.
Να κατανοήσουν ιστορικές έννοιες σχετικές µε την ενότητα, όπως: συνθήκη, σύμμαχοι,
εθνική συμφορά, πρόσφυγας, μετανάστης.
Να κάνουν συσχετισμούς και να οδηγούνται σε γενικεύσεις.
Να κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν στη Μικρασιατική καταστροφή.
Γ. Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.:






Να κάνουν χρήση προεπιλεγμένων διαδικτυακών τόπων και να αντλούν πληροφορίες με
κριτικό και επιλεκτικό τρόπο.
Να επεξεργάζονται τις πληροφορίες και να δημιουργούν παρουσιάσεις με τη χρήση
Λογισμικών Παρουσίασης (PowerPoint) ή Δημιουργίας Ταινιών (Movie Maker).
Να επεξεργάζονται και να μορφοποιούν κείμενα με πληροφορίες που αντλούν από πολλές
και διαφορετικές πηγές.
Να αλληλεπιδρούν με τον Διαδραστικό Ιστορικό Άτλαντα Centannia και να συνδέουν τη
γεωγραφική θέση και τις αλλαγές στα σύνορα των κρατών με τα ιστορικά γεγονότα.
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Να κατασκευάζουν σταυρόλεξα, ασκήσεις αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών, πολλαπλών
και πολλών επιλογών με την αξιοποίηση του λογισμικού Hot Potatoes και να λύνουν
αντίστοιχες ασκήσεις που κατασκευάστηκαν από τους συμμαθητές τους.
Δ. Ως προς την οργάνωση της διδασκαλίας:





Να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη μέσα από τη συλλογή
πληροφοριών και την κριτική τους ανάλυση και επεξεργασία.
Να εξοικειωθούν στην αναζήτηση και στη συλλογή πληροφοριών από διάφορες πηγές
(διαδίκτυο, έντυπα κ.ά.).
Να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας βιώνοντας τη χαρά της δημιουργίας.

3.2. Εφαρμογή
Δραστηριότητα πρώτη: Η φάση της εφαρμογής ξεκινά με μια δραστηριότητα αφόρμησης και
προσανατολισμού στο θέμα της Μικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής, με την οποία
επιχειρείται η ανίχνευση και ανάδειξη των ιδεών και αντιλήψεων των μαθητών. Επιπλέον, στοχεύει
στην εξοικείωση των μαθητών με ιστορικές και γεωγραφικές πληροφορίες σχετικές με τη
Μικρασιατική Εκστρατεία και τη συνακόλουθη ήττα του Ελληνικού Στρατού, η οποία σήμανε το
τραγικό τέλος της μακραίωνης ιστορίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία.
Παρουσιάζονται στους μαθητές δύο συμβατοί χάρτες, ο ένας απεικονίζει τα σύνορα της
Ελλάδας, όπως είχαν διαμορφωθεί μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο (Συνθήκες Νεϊγύ και Σεβρών
1920) και ο άλλος την Ελλάδα, όπως διαμορφώθηκε µε τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923) μετά τη
Μικρασιατική καταστροφή. Μέσα από τη συγκριτική περιγραφή των δύο χαρτών καλούμε τους
μαθητές να διατυπώσουν υποθέσεις για τα γεγονότα που μεσολάβησαν. Υποβάλλουμε ερωτήματα
με σκοπό να προκαλέσουμε την περιέργεια των μαθητών και το ενδιαφέρον τους για συζήτηση.
Στη συνέχεια με τη βοήθεια των google maps αναζητούμε στο διαδίκτυο τις συγκεκριμένες
περιοχές για να έχουν οι μαθητές πιο σαφή και παραστατική εικόνα των περιοχών που
αποτυπώνονται στους δύο χάρτες. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού πολιτικού χάρτη οι μαθητές
καλούνται να εξερευνήσουν και να εντοπίσουν τοποθεσίες πολεμικών γεγονότων και πόλεις –
κέντρα του Μικρασιατικού Ελληνισμού, αποκτώντας σφαιρική και ενιαία αντίληψη του
χωροχρόνου της εξεταζόμενης ιστορικής περίοδο.
Εναλλακτικά, χρησιμοποιούμε τον διαδραστικό ιστορικό άτλαντα (Centannia), ο οποίος
οπτικοποιεί τις εδαφικές μεταβολές των κρατών της Ευρώπης (1000 έως 1997 μ.Χ.). Η οπτική
απεικόνιση των γεγονότων διευκολύνει την οικοδόμηση της γνώσης, επιτρέπει τη σύνδεση του
χώρου με τον χρόνο και τα ιστορικά γεγονότα και συμβάλλει στην κατανόηση των γεωπολιτικών
μεταβολών.
Δραστηριότητα δεύτερη: Με τη δεύτερη δραστηριότητα επιχειρείται η αναδόμηση των
εναλλακτικών ιδεών των μαθητών. Ο/η εκπαιδευτικός αφηγείται τα γεγονότα και τις συνθήκες που
προκάλεσαν τον Μικρασιατικό πόλεμο, καθώς και τις αιτίες που οδήγησαν στην καταστροφή.
Επισημαίνονται τα κύρια σημεία του κειμένου (σελ.195 σχολικού εγχειριδίου) και αναφέρονται τα
σημαντικότερα γεγονότα της ιστοριογραμμής του σχολικού εγχειριδίου (σελ. 194) προκείμενου να
κατανοήσουν οι μαθητές τι μεσολάβησε και να διαπιστώσουν αν επαληθεύονται ή όχι οι υποθέσεις
που αρχικά είχαν διατυπώσει κατά την περιγραφή των δύο χαρτών.
Δραστηριότητα τρίτη: Στην τρίτη δραστηριότητα μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας
επιχειρείται η διδακτική αξιοποίηση των πηγών του σχολικού εγχειριδίου. Η τρίτη δραστηριότητα
αντιστοιχεί στη φάση εφαρμογής των νέων ιδεών. Οι νέες γνώσεις αξιοποιούνται και εφαρμόζονται
στην πράξη, καθώς οι μαθητές επιχειρούν να εξηγήσουν και να ερμηνεύσουν με επάρκεια
καταστάσεις που δεν μπορούσαν να ερμηνευτούν με τις παλιές – εναλλακτικές ιδέες τους.
Σύμφωνα με τον Αντωνιάδη (1989), τα βασικότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση των πηγών
στη διδασκαλίας της ιστορίας μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: Αρχικά, προκαλούνται το
ενδιαφέρον και η περιέργεια για μάθηση. Οι μαθητές δεν περιορίζονται στο στενό πλαίσιο του
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σχολικού εγχειριδίου, αλλά έχουν τη δυνατότητα και ευχέρεια να έρθουν σε επαφή με την
πολλαπλότητα των πηγών και με τον τρόπο αυτό είναι πιο εύκολο να σχηματίσουν ζωντανή εικόνα
του παρελθόντος αποφεύγοντας τις σχηματοποιήσεις. Επιπλέον, με την παρουσία αυτούσιου του
ιστορικού γεγονότος το μάθημα γίνεται πιο ζωντανό και ενδιαφέρον συνεπώς, επιτυγχάνεται η
ενεργητικότερη συμμετοχή στο μάθημα.
Με τη διδακτική αξιοποίηση των πηγών γίνονται συγκρίσεις, ελέγχονται ιδέες και υποθέσεις,
γίνονται συνθέσεις υλικού από διαφορετικές πηγές. Μέσα από την επαφή αυτή με το παρελθόν
επιτυγχάνεται ως έναν βαθμό η κατανόηση και η ερμηνεία του. Αποκορύφωμα και στόχος μας είναι
οι μαθητές να συγκροτούν ερμηνείες του παρελθόντος, οι οποίες βασίζονται στη δική τους έρευνα
(Husbands, 2004).
Αξιοποιώντας τις πηγές του σχολικού εγχειριδίου οι μαθητές χωρίζονται δύο ομάδες. Η
πρώτη ομάδα αναλαμβάνει την παρουσίαση της πηγής: «Το διάγγελμα του Ελευθερίου Βενιζέλου
προς τον λαό της Σμύρνης με αφορμή την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη» και η
δεύτερη ομάδα την πηγή «Οι Τούρκοι μπαίνουν στη Σμύρνη», (σελ. 196 σχολικού εγχειριδίου – Οι
πηγές αφηγούνται…). Η παρουσίαση του περιεχομένου της κάθε πηγής συνοδεύεται από το
ανάλογο εποπτικό υλικό. Προτρέπουμε και ενθαρρύνουμε τους μαθητές με ερωτήσεις για να μας
μιλήσουν για τα συναισθήματα που τους προκαλούνται βλέποντας τις εικόνες. Προσεγγίζουμε
εννοιολογικά τις λέξεις: λαός, έθνος, γενοκτονία, πόλεμος, εθνικισμός, μειονότητα, πρόσφυγας,
μετανάστης. Καταγράφουμε τις λέξεις και τις ερμηνείες τους, αρχικά, στον πίνακα και κατόπιν σε
ένα τετράδιο ή σε ένα αρχείο word στον υπολογιστή δημιουργώντας το λεξικό του μαθήματος, το
οποίο μπορούμε να εμπλουτίζουμε κατά τη διάρκεια του σεναρίου.
Με αφορμή τη συζήτηση που προηγήθηκε και το εποπτικό υλικό που παρουσιάστηκε, στη
συνέχεια με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του βιντεοπροβολέα παρακολουθούμε τα
τραγούδια: «Η Σμύρνη μάνα καίγεται», «Σμύρνη πατρίδα μου γλυκιά» και «Η Προσφυγιά»
παρατηρώντας τις εικόνες που συνοδεύουν τη μουσική. Ερωτήματα που θα μπορούσαν να
ακολουθήσουν της ακρόασης των τραγουδιών: Ποιες πληροφορίες μας παρέχει το τραγούδι; Ο
ρυθμός επιδρά στον ακροατή κατά ιδιαίτερο τρόπο; Ποια συναισθήματα προκαλούνται στον
ακροατή; κ.ά. .
Το ιστορικό – πολιτικό τραγούδι είναι μια αυθεντική πηγή που εκφράζει με ιδιότυπο τρόπο τα
συναισθήματα του λαού για κάποιο συγκεκριμένο ιστορικό επεισόδιο. Εξαιτίας της απλότητας και
αμεσότητας του στίχου και της μελωδίας του μεταδίδει μηνύματα, προκαλώντας στον ακροατή
συναισθήματα συγκίνησης και θετικές ή αρνητικές στάσεις απέναντι στα γεγονότα που περιγράφει
ή εξιστορεί. Το τραγούδι στο πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας μπορεί να μας χρησιμεύει ως
πηγή για καινούργια γνώση και μετάδοση ιστορικών πληροφοριών στους μαθητές, ως μέσο
δημιουργίας της κατάλληλης ατμόσφαιρας για θετική αποδοχή του μαθήματος και παρώθηση προς
μάθηση, ως εικονογράφηση μιας πλευράς του μαθήματος (Αντωνιάδης, 1989).
Δραστηριότητα τέταρτη: Mε σκοπό τη σύνδεση παρόντος - παρελθόντος και τη
συνειδητοποίηση της οικουμενικότητας και της διαχρονικότητας του προσφυγικού ζητήματος
παρουσιάζουμε στους μαθητές ένα βίντεο από το διαδίκτυο που αποτυπώνει την προσπάθεια
διάσωσης Σύριων προσφύγων από έλληνες και τούρκους διασώστες κοντά στο Φαρμακονήσι.
Προτρέπουμε τους μαθητές να παρακολουθήσουν πολύ προσεκτικά το βίντεο και στη συνέχεια
τους ενθαρρύνουμε να μιλήσουν κάνοντάς τους ερωτήσεις: Σας θυμίζει κάτι αυτό το βίντεο;
Έχουμε δει κάτι σχετικό στο παρελθόν; Ποιοι είναι αυτοί που βρίσκονται πάνω στη βάρκα; Από
πού έρχονται και που πηγαίνουν; Ποια νομίζετε ότι θα είναι η τύχη τους; Αν ήσασταν στη θέση
τους πώς θα νιώθατε, τι θα σκεφτόσασταν για το μέλλον σας;
Η τέταρτη και η πέμπτη δραστηριότητα, που ακολουθεί, αντιστοιχούν στη φάση της
ανασκόπησης. Οι μαθητές αναστοχάζονται και καλούνται να συγκρίνουν τις αρχικές τους ιδέες με
τις νέες τους απόψεις. Μέσω της μεταγνωστικής διαδικασίας προσεγγίζουν τα γεγονότα κριτικά και
διερευνητικά.
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Δραστηριότητα πέμπτη: Oι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν να συλλέξουν
πληροφορίες από διάφορες πηγές (εγκυκλοπαίδειες, εφημερίδες, λογοτεχνικά κείμενα, διαδίκτυο)
και να τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι σχετικές με: i. Τη σφαγή
των χριστιανικών πληθυσμών και την καταστροφή της Σμύρνης. ii. Την ανταλλαγή πληθυσμών και
τη δημιουργία προσφυγικών οικισμών. iii. Τον τρόπο µε τον οποίο υποδέχτηκε το ελληνικό κράτος
και οι έλληνες τους πρόσφυγες. iv. Τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκε η ενσωμάτωση των
προσφύγων. v. Τη ζωή των προσφύγων πριν και μετά τον ξεριζωμό. vi. Τη συμβολή των
προσφύγων στην οικονομική και πνευματική ανάπτυξη της Ελλάδας µε τον ερχομό τους κ.ά. .
Με το υλικό που συγκεντρώνεται από διάφορες πηγές φτιάχνουμε ένα λεύκωμα το οποίο
περιλαμβάνει τα ήθη και τα έθιμα των προσφύγων, ανθολόγιο της μουσικής τους παράδοσης (µε
χορούς, τραγούδια, μουσικά όργανα), εικόνες από ενδυμασίες, έπιπλα, σκεύη, εργαλεία και άλλα
κειμήλια των προσφύγων. Με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές γνωρίζουν πληρέστερα την
καθημερινή ζωή, τη λαογραφία, τον πολιτισμό των προσφύγων αλλά και τη δράση και τη συμβολή
τους στην πολιτιστική ζωή της σύγχρονης Ελλάδας. Επίσης, η παρουσίαση των πληροφοριών θα
μπορούσε να γίνει με τη χρήση του λογισμικού παρουσίασης (PowerPoint) ή με τη δημιουργία
βίντεο - ταινίας (Movie Maker).
3.3. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της διδακτικής διαδικασίας άρα και εγγενές
τμήμα κάθε διδακτικού σεναρίου, καθώς οι πληροφορίες που μας παρέχουν λειτουργούν
ανατροφοδοτικά και βελτιωτικά για μαθητή, εκπαιδευτικό και διδακτική – παιδαγωγική διαδικασία.
Κατά τους Καψάλη και Χανιωτάκη (2011), είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα «σχεδιασμός –
υλοποίηση – αξιολόγηση». Η αξιολόγηση σ’ αυτή τη φάση του διδακτικού σεναρίου έχει τη μορφή
α) της μαθησιακής και β) της μεταγνωστικής αξιολόγησης, που έχουν ως αντικείμενό τους το
περιεχόμενο της μάθησης και τη διαδικασία της σκέψης που αναπτύσσει ο μαθητής και τη
διαδικασία της μάθησης (Ματσαγγούρας, 2007).
Στην παρούσα φάση ο/η εκπαιδευτικός αξιολογεί τους μαθητές με βάση τις εξής
παραμέτρους: την επίτευξη των γνωστικών στόχων, τον ατομικό βαθμό συμμετοχής στην
εκπαιδευτική διαδικασία, τον βαθμό συμμετοχής στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. Λαμβάνονται
υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, οι διαφορές στον τρόπο και τον ρυθμό μάθησης.
Ως αξιολογητικές και ταυτόχρονα εμπεδωτικές δραστηριότητες δημιουργούνται ηλεκτρονικές
ασκήσεις με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Ηot Potatoes. Σε ημιδομημένο σταυρόλεξο
ο/η εκπαιδευτικός εντάσσει τους ιστορικούς όρους και το λεξιλόγιο της ενότητας, οι μαθητές
συμπληρώνουν εναλλάξ τους ορισμούς. Με τη βοήθεια του ίδιου εκπαιδευτικού λογισμικού
πραγματοποιούνται διαφορετικοί τύποι ασκήσεων, όπως σταυρόλεξα, κουίζ, αντιστοιχίσεις,
ασκήσεις πολλαπλών ή πολλών επιλογών και ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, υπό την καθοδήγηση
και τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού.
4. Συμπεράσματα
Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο υποστηρίζει την ιδέα οικοδόμησης της γνώσης από τους
ίδιους τους μαθητές, ενθαρρύνει την προσωπική τους έκφραση και την ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία, καθώς οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται αυτοδύναμα και αλληλεπιδραστικά.
Επιπλέον, παρέχει πολλαπλές αναπαραστάσεις εννοιών, σχέσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει ο
κάθε μαθητής.
Οι Τ.Π.Ε. λειτουργούν ως μέσο ολιστικής και διαθεματικής προσέγγισης της διδακτέας ύλης
και ως εργαλείο μεταγνώσης. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν την σκέψη τους, να
ασκήσουν κριτική πάνω στο θέμα που επεξεργάζονται και να μάθουν πώς μαθαίνουν, αποκτώντας
επίγνωση των διαδικασιών της μάθησης.
Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός σ’ όλη τη διδακτική διαδικασία, καθώς
λειτουργεί συμβουλευτικά και έμμεσα καθοδηγητικά προς τους μαθητές του στην προσπάθειά τους
638

Ι.Α.Κ.Ε. 4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

να ανακαλύψουν τη γνώση μέσα από διαδικασίες προβληματισμού και στοχασμού (Φύκαρης,
2014).
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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η περιγραφή ενός διδακτικού σεναρίου για
μαθητές νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου με τίτλο «Τον δρόμο κοιτώ
και με ασφάλεια περνώ». Η καινοτομία του διδακτικού σεναρίου έγκειται στο γεγονός ότι αξιοποιεί
το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια Β΄». Σκοπός του προτεινόμενου
σεναρίου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Η προσέγγιση
που ακολουθείται κατά την οργάνωση και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας στηρίζεται στην
ανακαλυπτική μάθηση και στο εποικοδομητικό μοντέλο δόμησης της γνώσης. Η γνώση
προσεγγίζεται διαθεματικά και βιωματικά, μέσα από ατομικές και ομαδοσυνεργατικές δράσεις. Οι
δραστηριότητες υλοποιούνται με τη συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
Επικοινωνίας, οι οποίες προσεγγίζονται ως ένα σύγχρονο δυναμικό εργαλείο μάθησης και
διδασκαλίας, το οποίο συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην
επίτευξη των διδακτικών στόχων σε όλες σχεδόν τις μαθησιακές περιοχές.
Λέξεις - κλειδιά: Κυκλοφοριακή αγωγή, Εκπαιδευτικό λογισμικό, Μάθηση, Γνώση.
1. Εισαγωγή
Η κυκλοφοριακή αγωγή στο Νηπιαγωγείο εντάσσεται στην Αγωγή Υγείας, η οποία θεωρείται
μια κατεξοχήν διαθεματική δραστηριότητα, που συμβάλλει στην αναβάθμιση της σχολικής ζωής
και στη σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνική πραγματικότητα. Βασικός σκοπός της είναι η
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και η απόκτηση κυκλοφοριακής
συνείδησης μέσω της διαρκούς προσπάθειας πληροφόρησης και ενημέρωσης των μαθητών σε
θέματα που αφορούν την ασφαλή κίνηση πεζών, επιβατών και οδηγών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003β).
Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης προσπαθούν να
ενσωματώσουν γόνιμα στο πρόγραμμα διδασκαλίας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και
Επικοινωνίας και τις αντιμετωπίζουν ως συντελεστή ανάπτυξης και προόδου (Αγγελόπουλος, 2003∙
Ι.Τ.Υ.E., 2013). Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το
Νηπιαγωγείο (2003α), «Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι να
εξοικειωθούν τα παιδιά µε απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε µια πρώτη
επαφή µε διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας καθώς και ως εργαλείου
ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης».
Η πολυπλοκότητα των τρόπων εισαγωγής και ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική
διαδικασία καθώς και η ποικιλία των θεωριών και μοντέλων που ερμηνεύουν την ανθρώπινη γνώση
και τη μάθηση έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη διαφόρων κατηγοριών εκπαιδευτικών λογισμικών
(Ι.Τ.Υ., 2011). Με τον όρο εκπαιδευτικό λογισμικό νοείται το λογισμικό που ακολουθεί ή
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υποστηρίζει συγκεκριμένη παιδαγωγική θεώρηση, υποδεικνύει ή υλοποιεί διδακτικούς στόχους,
ενσωματώνει ή υποστηρίζει αλληλεπιδραστικές μαθησιακές δραστηριότητες, περιλαμβάνει
διεπαφές και αλληγορίες με παιδαγωγική σημασία και στοχεύει σε συγκεκριμένα μαθησιακά και
παιδαγωγικά αποτελέσματα αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του
(Μικρόπουλος, Μπέλλου, 2010).
Η αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία του εκπαιδευτικού λογισμικού ως μέσου
διδασκαλίας και ως διδακτικού εργαλείου στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης των
διαφόρων γνωστικών αντικειμένων έχει προκαλέσει μια σειρά από αλλαγές στον τρόπο
διδασκαλίας (Ευαγγέλου, 2012). Η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού μπορεί να επιδράσει
καταλυτικά στην αλλαγή του πολιτισμικού περιβάλλοντος της τάξης και να οδηγήσει στην αλλαγή
των ρόλων όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία όπως και στην αλλαγή του
περιεχομένου της μάθησης (Κορδάκη, Χούτσης, 2001).
Με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια»
στο οποίο στηρίζεται η δόμηση του διδακτικού σεναρίου αναμένεται ο μαθητής να μην είναι
παθητικός δέκτης της μαθησιακής διαδικασίας αλλά να συμμετέχει, να αυτενεργεί, να ερευνά, να
ανακαλύπτει τη γνώση, να κρίνει, να δημιουργεί και να διαμορφώνει σωστή συμπεριφορά.
Επιδιώκεται να γίνει πραγματικότητα η ανάληψη της ευθύνης της μάθησης από τον ίδιο τον μαθητή
και μάλιστα για προβλήματα που έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή του (EA.ΙTY –Yπ.Π.Ε.Π.Θ.,
2007).
2. Θεωρητικό υπόβαθρο διδακτικού σεναρίου
Το παρόν διδακτικό σενάριο βασίζεται στις αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης, στις
γνωστικές - εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης, στη μαθητοκεντρική προσέγγιση και στη
στρατηγική της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Σύμφωνα με τις αρχές της ανακαλυπτικής
μάθησης, ο μαθητής συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής γνώσης και οδηγείται στη σταδιακή
καθοδηγούμενη ανακάλυψη των γνώσεων μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες (Ελληνιάδου,
Κλεφτάκη, Μπαλκίζας, 2008∙ Τριλιανός, 1998). Επιπλέον, η ανακαλυπτική μάθηση σχετίζεται με
τις προηγούμενες εμπειρίες του μαθητή και οι στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων καλλιεργούνται
σταδιακά (Ράπτης, Ράπτη, 2000).
Οι επoικοδομητικές και γνωστικές θεωρίες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις διανοητικές
διαδικασίες, στη δομή και τη λειτουργία του γνωστικού συστήματος. Εδώ η μάθηση, η οποία
εξαρτάται από τις προϋπάρχουσες γνώσεις, συνίσταται ακριβώς στην τροποποίηση των γνώσεων,
το κάθε άτομο δημιουργεί τις δικές του αναπαραστάσεις, ο κάθε μαθητής μαθαίνει με τον δικό του
τρόπο μέσω ενεργού γνωστικής εξερεύνησης και ο ίδιος ο μαθητής προσεγγίζεται ως όλον, που
αναζητεί νοήματα, έχει κίνητρα και προσωπική αξία μοναδική (Κόμης, 2004∙ Ράπτης, Ράπτη,
2004). Αναφορικά με τον τρόπο διδασκαλίας στην τάξη, ως ομαδοσυνεργατική αποκαλούμε κάθε
μορφή διδασκαλίας που δημιουργεί εντός της τάξης μικρο-ομάδες μαθητών και αξιοποιεί τη
δυναμική της ομάδας για τη διεξαγωγή μέρους ή ολόκληρης της διδασκαλίας (Ματσαγγούρας,
2007). Στην μαθητοκεντρική προσέγγιση και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ο μαθητής
οικοδομεί ο ίδιος τη γνώση και η ενεργός συμμετοχή του βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.
Σε όλα τα ανωτέρω είναι αναγκαίο να προστεθεί και η αξία του παιγνιώδους στοιχείου στη
διδασκαλία, η οποία επιδιώκεται με τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών, που στην ουσία
συντελεί σε ακούσιους πειραματισμούς από τον μαθητή για την αναγνώριση ρεαλιστικών
καταστάσεων, αλλά με έναν έμμεσο και συνάμα ευχάριστο τρόπο που ελκύει και προκαλεί τον
μαθητή για συμμετοχή (Φύκαρης, 2014).
2.1. Παρουσίαση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών λογισμικών
Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που προτείνονται για το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο
υποστηρίζουν τη διερευνητική, ανακαλυπτική μάθηση και τη σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης. Οι
δραστηριότητες στηρίζονται σε μαθητοκεντρικές και ομαδοκεντρικές προσεγγίσεις, λαμβάνουν
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υπόψη τις προϋπάρχουσες γνώσεις και ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή και αλληλεπίδραση των
μαθητών.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια Β΄» αποτελεί μια
πολυμεσική εφαρμογή (εικόνα, κείμενο, ήχος, βίντεο, animation) είναι κατάλληλο για μαθητές
νηπιαγωγείου, πρώτων τάξεων δημοτικού σχολείου και μαθητές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και Επικοινωνίας με απλά και δημιουργικά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής,
παιγνίδια κυκλοφοριακής αγωγής και παιγνίδια εξοικείωσης, που επιτυγχάνουν άμεσο οπτικό –
ακουστικό αποτέλεσμα και επιτρέπουν τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά. Η
γνώση προσεγγίζεται διαθεματικά και βιωματικά επιτρέποντας τον αυτοσχεδιασμό, το τυχαίο, το
αυθόρμητο, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών, εμπλουτίζοντας τις εγκυκλοπαιδικές
γνώσεις και βοηθώντας την επικοινωνία.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό περιλαμβάνει: α) Μαθήματα κυκλοφοριακής
αγωγής: σήματα και φανάρια, κόκκινο και πράσινο, Σταμάτης και Γρηγόρης – γνώση και διάκριση.
β) Μαθήματα δημιουργικής κυκλοφοριακής αγωγής: ζωγραφική σημάτων, φαναριών,
καταστάσεων κυκλοφορίας. γ) Παιχνίδια – εξοικείωσης με τον Η/Υ και τη χρήση ποντικιού: παζλ,
εικόνες, σύνθεση, μνήμη, δημιουργικά και γνωστικά παιχνίδια βίντεο, μουσική, φύλλα εργασίας
και πρωτότυπες, εντυπωσιακές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
έργου Πλειάδες της ενότητας Νηρηίδες από το Ε.Α. Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Υπολογιστών.
Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration είναι κατάλληλο για τη διδακτική
υποστήριξη πολλών διδακτικών παρεμβάσεων, καθώς περιλαμβάνει αρκετά εργαλεία με τα οποία η
διδασκαλία ξεφεύγει από τον παραδοσιακό λεκτικό τρόπο παρουσίασης και γίνεται πολυτροπική με
ταυτόχρονη ανάμειξη γραφικών, εικόνας και ήχου. Το συγκεκριμένο λογισμικό βασίζεται στη
θεωρία της δραστηριότητας, καθώς οι μαθητές συμμετέχουν στη στοχοθεσία, την υλοποίηση και
την αξιολόγηση και είναι ενεργά υποκείμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής δράσης. Το
λογισμικό της εννοιολογικής χαρτογράφησης παρέχει τη δυνατότητα για διερεύνηση και
ανακάλυψη. Σύμφωνα με τον Jonassen (2000), ο εννοιολογικός χάρτης που δημιουργείται ή
τροποποιείται από τον μαθητή μπορεί να αποτελέσει και εργαλείο αξιολόγησης μαθησιακών
αποτελεσμάτων.
Στο διδακτικό σενάριο αξιοποιείται το λογισμικό Power Point γιατί είναι ένα λογισμικό
γενικής χρήσης, ανοικτό και αλληλεπιδραστικό, ελκυστικό στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς
υποστηρίζει το κείμενο με πολυμεσικά εργαλεία και δημιουργεί πολυτροπικά ανοικτά
περιβάλλοντα μάθησης. Τα λογισμικά παρουσίασης έχουν θετική επίδραση στην εκπαίδευση,
κυρίως όσον αφορά το ενδιαφέρον ή το κίνητρο που αναπτύσσεται στην τάξη αλλά και για τη
βελτίωση των σχολικών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τα πορίσματα σχετικών ερευνών, η χρήση
των λογισμικών παρουσίασης ευνοεί την παρουσία των μαθητών στην τάξη, τη μείωση των
ενοχλητικών συμπεριφορών και μια θετικότερη στάση του εκπαιδευτικού (Ι.Τ.Υ., 2010)
Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό οπτικοποίησης και προσομοίωσης Google Earth,
που παρέχει ευκαιρίες περιήγησης ανά τη γη, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση
της γης, του κόσμου, του περιβάλλοντος αλλά και για τη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον
(Δημητρίου, 2013). Τέλος, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Windows movie maker το οποίο
επιτρέπει την εισαγωγή εικόνων, ήχων, βίντεο, μουσικής, εφέ μετάβασης τίτλων αρχής και τέλους,
λεζάντες κ.ά. και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές.
3. Οργάνωση διδακτικού σεναρίου
Ένα σενάριο διδασκαλίας ή διδακτικό σενάριο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό
πλαίσιο, ένα δομημένο τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας, που περιλαμβάνει διαδοχικά βήματα με
στόχο την οικοδόμηση της γνώσης. Τα σενάρια διδασκαλίας με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε.
βασίζονται σ’ αυτές κυρίως στο στάδιο των μαθησιακών δραστηριοτήτων αλλά και στο στάδιο της
αξιολόγησης (Μικρόπουλος, Μπέλλου, 2010). Όπως παρατηρούμε στο Σχήμα 1, στο τέλος της
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παρούσας ενότητας, η διαδικασία του σεναρίου είναι κυκλική, αφού μπορεί διαρκώς να
τροποποιείται, να επεκτείνεται ή να βελτιώνεται, ιδιαίτερα μετά από τα στάδια της εφαρμογής και
της αξιολόγησής του (Μικρόπουλος, Μπέλλου, 2010:78).
Τέλος, οι δραστηριότητες που υλοποιούνται σε κάθε στάδιο του σεναρίου ακολουθούν μια
γραμμική πορεία και επιμερίζονται σε πέντε τουλάχιστον διαφορετικές κατηγορίες (Ι.Τ.Υ.,
2011:27):






Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας.
Δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού περιεχομένου.
Δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού περιεχομένου.
Δραστηριότητες αξιολόγησης του γνωστικού περιεχομένου.
Μεταγνωστικές δραστηριότητες.

Σχήμα 1: Στάδια Διδακτικού Σεναρίου

3.1. Ταυτότητα, στοχοθεσία και παιδαγωγική προσέγγιση
Ο τίτλος του παρόντος διδακτικού σεναρίου είναι «Τον δρόμο κοιτώ και με ασφάλεια περνώ»
και η πρωτοτυπία του έγκειται αφενός στη χρήση πολυμεσικών εργαλείων αφετέρου στην
αξιοποίηση λογισμικoύ εννοιολογικής χαρτογράφησης.
Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Παιδί και Πληροφορική, Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και
Μαθηματικά, Παιδί - Δημιουργία και Έκφραση.
Τάξη αναφοράς: Το διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (πρώτης
και δεύτερης ηλικίας).
Συμβατότητα με το Αναλυτικό πρόγραμμα: Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο συμβαδίζει
με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (2003α). Η γνώση προσεγγίζεται ολιστικά και οι
δραστηριότητες είναι οργανωμένες διαθεματικά, έχοντας ως γνώμονα τις αρχές του Α.Π.Σ. –
Δ.Ε.Π.Π.Σ. του Νηπιαγωγείου.
Οργάνωση διδασκαλίας - Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: Το σενάριο απευθύνεται σε
μαθητές που έχουν εμπειρία με υπολογιστές. Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε εργαστήριο
υπολογιστών σε ομάδες των 2 - 3 ατόμων είτε σε έναν υπολογιστή εντός τάξης - γωνιά υπολογιστή
– με την προϋπόθεση ότι μπορούν να εναλλάσσονται ομαλά οι δυάδες μαθητών στον υπολογιστή.
Οι μαθητές συνεργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας τους για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων
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και στο πλαίσιο της τάξης για την ολοκλήρωση του σεναρίου. Απαιτείται το λογισμικό «Μαθαίνω
να κυκλοφορώ με ασφάλεια Β΄» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς επίσης και η χρήση
διαδικτύου (Internet).
Προσδιορισμός σκοπού και διδακτικοί στόχοι: Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών
σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι, όπως ορίζονται από το
Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003α) είναι οι ακόλουθοι:
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
Μαθηματικά




Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν γεωμετρικά σχήματα και χρώματα.
Να ομαδοποιήσουν με ένα ή και δύο κριτήρια, το γεωμετρικό τους σχήμα ή και το χρώμα
τους.
Να εμπλουτίζουν τη γλώσσα και με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά, να
επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία.
Γλώσσα





Να συμμετέχουν σε συζητήσεις χρησιμοποιώντας στοιχειώδη επιχειρηματολογία και μέσα
από αυτή να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο.
Να ακούν και να κατανοούν τις οδηγίες που τους δίνονται.
Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν σε κάθε δραστηριότητα με επιτυχία.
Πληροφορική





Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα του υπολογιστή.
Να γνωρίσουν τα παιδιά τις λειτουργίες του ποντικιού (κίνηση - αριστερό πλήκτρο - σύρε
και άσε) παρατηρώντας ταυτόχρονα την κίνηση του δείκτη στην οθόνη.
Να δουλέψουν με εκπαιδευτικά λογισμικά για να εκτελέσουν δραστηριότητες εξερεύνησης,
ανακάλυψης και επίλυσης απλών προβλημάτων, ώστε να αποκτήσουν νέες γνώσεις ή να
διευρύνουν τις υπάρχουσες.
Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών




Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, ως εργαλεία για τις
διερευνήσεις, αναζητήσεις και τις παραγωγές τους.
Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ποντικιού.
Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία





Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
Να αναγνωρίσουν τη συμβολή της ομαδικής εργασίας στην παραγωγή κοινού έργου και να
αναδειχθεί η δυναμική του διαλόγου.
Να αποκτήσουν την ικανότητα να παρουσιάζουν τα έργα τους στην ολομέλεια της τάξης.
Δ. Οι ειδικότεροι στόχοι, που επιδιώκονται με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού
«Μαθαίνω να κυκλοφορώ με Ασφάλεια» είναι οι μαθητές (EA.ΙTY – Yπ.Π.Ε.Π.Θ., 2007):




Να εξοικειωθούν με βασικούς κανόνες του ΚΟΚ και να συνειδητοποιήσουν ότι η εφαρμογή
και τήρησή τους συμβάλλει στην ασφαλή μετακίνηση των πεζών και των Α.Μ.Ε.Α. .
Να «διαβάζουν» τη σημασία των σημάτων τροχαίας που υπάρχουν και να συμμορφώνονται
με τις υποδείξεις τους.
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Να αναγνωρίζουν λανθασμένες οδικές συμπεριφορές των πεζών, οι οποίες μπορούν να
γίνουν αιτίες ατυχημάτων.
Να μάθουν για την ασφαλή οδήγηση με ποδήλατο.
Να μάθουν για τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν όταν μετακινούνται με μέσα
μεταφοράς (αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς).
Να ασκηθούν στην τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.
Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις για την οδική ασφάλεια όπως για παράδειγμα την τήρηση
των σημάτων της τροχαίας, τη διέλευση του δρόμου από τη διάβαση τύπου ζέβρα.
Να μπορούν να βρίσκουν λύση σε πραγματικές συνθήκες.
Να συνεργάζονται με τον τροχονόμο στην κίνησή τους στον δρόμο.

Παιδαγωγική προσέγγιση: Η διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται είναι σύμφωνη με το
Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (2003α), το οποίο προτείνει ως διδακτική προσέγγιση τις «θεματικές
προσεγγίσεις». Τα προγράμματα οργανώνονται γύρω από θέματα που ενδιαφέρουν και είναι
παιδαγωγικά κατάλληλα για τα παιδιά. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων είναι βιωματική και
επικοινωνιακή. Στηρίζεται τόσο στη θεωρία του εποικοδομητισμού, η οποία αναγνωρίζει ότι τα
παιδιά πριν ακόμη φοιτήσουν στο σχολείο διαθέτουν γνώσεις κι αυτό που χρειάζεται είναι να
βοηθηθούν, ώστε να οικοδομήσουν νέες γνώσεις πάνω σε αυτές που κατέχουν όσο και στις
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις του Vygotsky. Σύμφωνα με τον Vygotsky, η μάθηση είναι
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του ατόμου με άλλα άτομα σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές
περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων (activities), (Υ.Π.Ε.Π.Θ., 2001).
Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι βοηθητικός, διευκολυντικός ή συνεργατικός ανάλογα με
τις ανάγκες των παιδιών, καθώς με τη χρήση των Τ.Π.Ε. μεγαλώνουν τα περιθώρια αυτενέργειας
του/της μαθητή/τριας στην αναζήτηση της γνώσης. Γίνεται προσπάθεια η εργασία των μαθητών να
στηρίζεται στην αρχή της ενεργητικής μάθησης και της «ανακάλυψης» της γνώσης από τους ίδιους.
Με αυτό τον τρόπο κεντρίζεται το ενδιαφέρον τους, εξασφαλίζεται η ταχύτερη γνώση και η
ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους. Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η «συνεργατική
καθοδηγούμενη ανακάλυψη» στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές/τριες με συγκεκριμένες
δραστηριότητες και διδακτικές παρεμβάσεις διερευνούν το διδακτικό υλικό, οικοδομούν
συνεργατικά τη νέα γνώση και εκφράζονται δημιουργικά.
Εκτιμώμενη διάρκεια: Η διάρκεια των διδακτικών παρεμβάσεων του σεναρίου εκτιμώνται σε
τέσσερις έως πέντε διδακτικές ώρες.
Φύλλα εργασίας: Έχοντας ως κριτήριο το αναπτυξιακό επίπεδο των μαθητών/τριών ηλικιακό και γνωστικό - τα νήπια δεν έχουν αναπτύξει όλα και επαρκώς δεξιότητες ανάγνωσης και
γραφής, συνεπώς δεν είναι δυνατή η χρήση των φύλλων εργασίας. Ωστόσο, αντί των φύλλων
εργασίας δίνονται προφορικές οδηγίες κατά τη διάρκεια των διδακτικών παρεμβάσεων.
3.2. Παρουσίαση διδακτικού σεναρίου
Με αφορμή την «Παγκόσμια ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο» στις 22 Σεπτεμβρίου διαβάζουμε από
το τετράδιο Κυκλοφοριακής Αγωγής της Ελληνικής Αστυνομίας τις οδηγίες ασφαλής βάδισης,
χρήσης ποδηλάτου και αυτοκινήτου. Στη συνέχεια επιχειρούμε να εισάγουμε τους μαθητές στο
θέμα του διδακτικού σεναρίου και να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον τους, ώστε να εξασφαλιστεί η
ενεργός συμμετοχή τους.
Δραστηριότητα πρώτη: Με τη βοήθεια του λογισμικού Power point και με αφορμή τη
συζήτηση που προηγήθηκε παρουσιάζονται στα παιδιά εικόνες και μικρά βίντεο με πεζούς,
αυτοκίνητα κινούμενα σε αυτοκινητόδρομο, εικόνες και βίντεο από τροχαία ατυχήματα κ.ά. Οι
εικόνες και τα βίντεο πλαισιώνονται από ηχητικά εφέ για να διεγείρουν το ενδιαφέρον και την
προσοχή των μαθητών σχετικά με το θέμα. Ζητείται από τα παιδιά να τα παρατηρήσουν και να
διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν καθώς και να
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επισημάνουν τον σωστό τρόπο οδικής κυκλοφορίας και κυκλοφορίας των πεζών στην κάθε
περίπτωση.
Δραστηριότητα δεύτερη: Με την τεχνική της ιδεοθύελλας (καταιγισμός ιδεών) ανιχνεύουμε τις
πρότερες στάσεις, γνώσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές των μαθητών/τριών επί του θέματος. Τις
καταγράφουμε, συζητούμε επ’ αυτών και τις ομαδοποιούμε. Mε τη βοήθεια του λογισμικού
εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν έναν ημιδομημένο
χάρτη, ο οποίος αποτελεί το οργανόγραμμα του διδακτικού σεναρίου.32
Με το πέρας των δύο πρώτων εισαγωγικών δραστηριοτήτων ακολουθεί η παρουσίαση και η
επίδειξη στους μαθητές του εκπαιδευτικού λογισμικού «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια».
Δραστηριότητα τρίτη: Με τη δραστηριότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού «Μαθαίνουμε τα
σήματα και τα φανάρια» οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με τον Κ.Ο.Κ. και με τους φωτεινούς
σηματοδότες. Πατώντας πάνω στο σήμα εμφανίζεται ο Ταξάκης, που είναι οδηγός, βοηθός,
συνεργάτης και ενημερώνει για τον ρόλο και τη σημασία του κάθε σήματος, παράλληλα
παρουσιάζονται εικόνες από δρόμους, οπότε οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με εμπράγματες
καταστάσεις. Μέσω της δραστηριότητας οι μαθητές/τριες αντιπαραβάλουν τις αρχικές ιδέες αντιλήψεις τους με τη νέα γνώση και επιτυγχάνουν τη σταδιακή δόμησή της.
Δραστηριότητα τέταρτη: Μέσω της παιγνιώδους προσέγγισης της γνώσης που προσφέρει το
εκπαιδευτικό λογισμικό τα παιδιά προσπαθούν να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο για να διασχίσει την
πόλη. Χρησιμοποιώντας τα βελάκια του πληκτρολογίου για να μετακινήσουν το αυτοκίνητο
ασκούνται σε χωρικές έννοιες και σε δεξιότητες προσανατολισμού, ενώ παράλληλα εφαρμόζουν
τους κανόνες οδηγητικής συμπεριφοράς και τον Κ.Ο.Κ. . Οι μαθητές/τριες πολυαισθητηριακά, με
οπτικό και ακουστικό αποτέλεσμα και με άμεση ανατροφοδότηση δοκιμάζουν λύσεις βιωματικά,
ατομικά και συνεργατικά και οδηγούνται στην καθοδηγούμενη ανακάλυψη και οικοδόμηση
γνώσεων.
Δραστηριότητα πέμπτη: Στο περιβάλλον εργασίας του λογισμικού kidspiration, δημιουργούμε
τέσσερα σύνολα με τίτλους αντίστοιχους των απαγορευτικών, προειδοποιητικών, υποχρεωτικών
και πληροφοριακών σημάτων. Καλούμε τις ομάδες των παιδιών να ομαδοποιήσουν και να
«σύρουν» σε κάθε σύνολο τα ανάλογα σήματα που έχουμε τοποθετήσει στο κάτω μέρος. Τα παιδιά
αναγνωρίζουν στα σήματα του Κ.Ο.Κ το γεωμετρικό τους σχήμα - κύκλος, τρίγωνο, ορθογώνιο,
οκτάγωνο - και συνειδητοποιούν τη λειτουργικότητά τους με κριτήρια το σχήμα, το χρώμα και την
κατηγορία που εντάσσονται.
Δραστηριότητα έκτη - Δράση στο πεδίο: Με την τεχνική της ιδεοθύελλας οι μαθητές/τριες
επιλέγουν τη διαδρομή που θέλουν να ακολουθήσουν για να πραγματοποιήσουν ένα σύντομο
περίπατο στον χώρο έξω από το σχολείο. Παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τα σήματα του
Κ.Ο.Κ. που συναντάμε, τη διάβαση πεζών, τους φωτεινούς σηματοδότες.33
3.3. Αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου
Βασικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε
στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στο Νηπιαγωγείο δεν υπάρχει τυποποιημένη
πορεία στη μάθηση. Το διδακτικό περιβάλλον προσφέρεται για προβληματισμό, πειραματισμό,
προσεγγίσεις εννοιών και ελκυστικές δραστηριότητες. Η αξιολόγηση είναι διαρκής, ενσωματώνεται
στην καθημερινή διαδικασία και βασίζεται στη συνολική αποτίμηση του προγράμματος. Κατά την
αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, οι διαφορές στον τρόπο
και τον ρυθμό μάθησης, οι αντιλήψεις, οι επιθυμίες, οι ικανότητες, οι ευκαιρίες που έχουν για
μάθηση στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, οι ιδιαιτερότητές τους, όπως παιδιά
αλλόγλωσσα, παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις
32

Η πρώτη και η δεύτερη δραστηριότητα είναι δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας. Αναλύονται
χωριστά λόγω της χρήσης δύο διαφορετικών λογισμικών για να γίνουν πιο κατανοητές.
33 Η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και έκτη δραστηριότητα είναι δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου.
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(Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003). Η αξιολόγηση του σεναρίου αφορά τόσο στη μαθησιακή πορεία όσο και στα
μαθησιακά αποτελέσματα.
Πρώτη δραστηριότητα αξιολόγησης: Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού
παρουσιάζονται στα παιδιά πέντε (5) εικόνες σε αντιπαραβολή σωστής - λάθους συμπεριφοράς
(πεζών σε διάβαση και πεζοδρόμιο, επιβατών και οδηγών αυτοκινήτου κ. ά.). Οι μαθητές/τριες
καλούνται να περιγράψουν την κάθε εικόνα, να επιλέξουν τη σωστή βάσει των όσων έχουν μάθει
και να τεκμηριώσουν την επιλογή τους. Με την παρούσα δραστηριότητα αξιολογείται αφενός η
επίτευξη των γνωστικών στόχων αφετέρου η παρατηρητικότητα, η προφορική έκφραση και η
κριτική σκέψη.
Δεύτερη δραστηριότητα αξιολόγησης: Με το πρόγραμμα Google earth «πλοηγούμαστε» στην
πόλη μας και εντοπίζουμε την περιοχή του σχολείου μας. Στη συνέχεια εκτυπώνουμε και
πλαστικοποιούμε τα σήματα οδικής κυκλοφορίας που εντοπίσαμε και καταγράψαμε,
κατασκευάζουμε φωτεινούς σηματοδότες και δραματοποιούμε τη διαδρομή προς το σχολείο μας.
Εναλλακτικά, μπορούμε να διαβάσουμε και να δραματοποιήσουμε το παραμύθι «Καλώς τον κύριο
Κ.Ο.Κ.». Πρόκειται για δραστηριότητες αξιολογητικές και εμπεδωτικές, καθώς αξιολογείται και
συνάμα καλλιεργείται η σωματογνωσία, οι χωρικές έννοιες, ο προσανατολισμός στον χώρο με
σημείο αναφοράς το σώμα και με σταθερά σημεία αναφοράς
Επεκτασιμότητα διδακτικού σεναρίου: Με την ολομέλεια της τάξης προχωρούμε σε
κατασκευή Fanzine34 με τίτλο «Τον δρόμο κοιτώ και με ασφάλεια περνώ» μέσω της οποίας
κοινοποιούμε όλα όσα μάθαμε, μοιραζόμαστε τις ιδέες μας και μεταφέρουμε ένα μήνυμα για την
οδική ασφάλεια «Η γνώση είναι ζωή! Κυκλοφορώ με ασφάλεια = Ζω!». Τέλος, με τη βοήθεια του
λογισμικού Windows movie maker κατασκευάζουμε μαζί με τα παιδιά ένα βίντεο που
περιλαμβάνει εικόνες από τον περίπατό μας στη γειτονιά του σχολείου και εικόνες που ελήφθησαν
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου. Οι εικόνες συνοδεύονται από τίτλους – λεζάντες
που προτείνουν τα ίδια τα νήπια. Στόχος είναι η διάχυση των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Το
ενημερωτικό φυλλάδιο διανέμεται στη γειτονιά του σχολείου και η ταινία προβάλλεται στους
γονείς των μαθητών.
4. Συμπεράσματα
Η ενσωμάτωση της κυκλοφοριακής αγωγής στο καθημερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου
μέσω των καινοτόμων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας συμβάλλει στην καλλιέργεια κουλτούρας
οδικής συμπεριφοράς. Πρόκειται για μια σημαντική καινοτομία η οποία συμβάλλει στη στάθμιση
του χρόνιου ελλείμματος κυκλοφοριακής αγωγής στο ελληνικό σχολείο.
Έχει παρατηρηθεί από σχετικές έρευνες ότι ενώ η γνώση των παιδιών της σχολικής ηλικίας
για τους κινδύνους του οδικού περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το παρελθόν,
εντούτοις πολλές φορές εκδηλώνουν μη ασφαλή οδική συμπεριφορά. Ειδικότερα, περισσότερη
ενημέρωση και εξάσκηση στους κανόνες Κ.Ο.Κ. χρειάζεται στους μαθητές που κατοικούν σε
αστικά και ημιαστικά κέντρα της χώρας μας (Κουτρουμάνος, 2004).
Το παρόν σενάριο διδασκαλίας επιχειρεί να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και την
πληρέστερη ενημέρωση των μικρών μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Λόγω του
διαθεματικού του χαρακτήρα επιτρέπει την επέκτασή του και τη διασύνδεσή του με επιπλέον
γνωστικά αντικείμενα (Φυσικό και Ανθρωπογενές περιβάλλον κ.ά.). Υπό το πρίσμα αυτό θα
μπορούσε να επεκταθεί και χρονικά η εφαρμογή του στο πλαίσιο μιας ευρύτερης θεματικής
προσέγγισης.
Η ενασχόληση των μαθητών με τις Τ.Π.Ε. σε συνδυασμό με πολυμεσικά στοιχεία και κίνηση
δίνει μεγαλύτερη ώθηση για συμμετοχή, επιδεικνύοντας οι μαθητές/τριες μεγαλύτερο ζήλο και
Το Fanzine είναι ένα είδος εντύπου, συνήθως με τη μορφή μικρού περιοδικού, που φτιάχνεται και κυκλοφορεί από
ερασιτέχνες εκδότες και δημιουργούς και διανέμεται συνήθως χέρι με χέρι και έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια διανομής και
διακίνησης εντύπων (πηγή: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ – Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια).
34
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ενδιαφέρον με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Σιμόπουλος,
Γκουντέλιας, 2005). Ως εκ τούτου, προτείνεται η εισαγωγή και η ορθολογική ενσωμάτωση των
Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την
ανατροφοδότηση της μαθησιακής διαδικασίας.
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Περίληψη:
Στην παρούσα έρευνα διερευνάται αν και με ποιο τρόπο επιδιώκεται ο αναστοχασμός των
μαθητών και μαθητριών ως προώθηση της ενεργού πολιτειότητας στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών
του μαθήματος των Θρησκευτικών και το συνοδευτικό τους υλικό. Υλικό της έρευνας αποτέλεσαν
το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών, ο Οδηγός για τον/την
εκπαιδευτικό και οι φάκελοι για την Ε’, Στ’ Τάξη Δημοτικού και για τις τρεις τάξεις (Α’, Β’, Γ’)
του Γυμνασίου, ενώ το ερευνητικό υλικό αναλύθηκε με την Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου. Από
τις αναλύσεις του ερευνητικού υλικού διαπιστώθηκε ότι ο αναστοχασμός είναι βασική αρχή
Δόμησης του Προγράμματος και σχετίζεται έμμεσα με την ενεργό πολιτειότητα.
Λέξεις κλειδιά: αναστοχασμός, πολιτειότητα, προγράμματα σπουδών, Θρησκευτικά
1. Εισαγωγή
Την τελευταία δεκαετία η εκπαίδευση προσδιορίζεται, μέσα από τα Προγράμματα Σπουδών,
ως το καταλληλότερο εκκολαπτήριο «ιδανικών πολιτών», δηλ. πολιτών που να μπορούν να
αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών και να ενδυναμώσουν την κοινωνική
συνοχή (Kennedy, 2008). Ως επακόλουθο, έχει διαμορφωθεί διεθνώς ένα μοντέλο Προγραμμάτων
Σπουδών, τα «Προγράμματα διαδικασίας». Στα Προγράμματα Σπουδών Διαδικασίας
διαπιστώνουμε μια βαθιά αλλαγή στην κουλτούρα της διδασκαλίας και της μάθησης. Δεν είναι η
γνώση καθεαυτή μια περίκλειστη και παγιωμένη αυταξία, στην οποία θα πρέπει να υποτάσσεται ο
μαθητής μέσω της διδασκαλίας, αλλά ένα απελευθερωτικό άνοιγμα στην ίδια τη ζωή, μια
προσπάθεια μετατροπής του μαθητή σε «φορέα μετασχηματισμού» με την ιδιότητα του ενεργού
πολίτη.
Κεντρικά χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων Σπουδών Διαδικασίας:



δίνουν βαρύτητα στη διαδικασία της μάθησης και στον τρόπο σκέψης του μαθητή (πώς θα
μάθει) και όχι στο περιεχόμενο (τι θα μάθει) ή στο αποτέλεσμα (πού θα φτάσει μέσα από
την εκπαιδευτική διαδικασία) (Stenhouse, 2003)
επιτρέπουν στον μαθητή να γίνει «φορέας μετασχηματισμού» της γνώσης μέσα από
διαδικασίες αναστοχασμού, με απώτερο σκοπό την αποτίναξη της παθητικής κουλτούρας,
ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του/της ενεργού πολίτη.

Σημαντικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1998: «Education and Active Citizenship
in the European Union » και, στα ελληνικά: «Προς μια Ευρωπαϊκή Διάσταση Εκπαίδευσης και
Ενεργού Συμμετοχής του Πολίτη» (Eυρωπαϊκή Επιτροπή, 2000), φανερώνει, ήδη, από την ανατολή
του 21ου αιώνα, την προώθηση της πολιτειότητας μέσα από την εκπαίδευση, όπου ο «ιδανικός
πολίτης» είναι ο «ενεργός πολίτης» με χαρακτηριστικά που προσαρμόζονται στις αναγκαιότητες
και προτεραιότητες της κάθε κοινωνίας. Ωστόσο, η προσέγγιση της «πολιτειότητας στην
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εκπαίδευση» έχει δεχθεί κριτική ότι δηλ. αναφέρεται στη διάπλαση ενός φιλελεύθερου ατόμου
χωρίς, όμως, ελευθερία αυτοκαθορισμού (Olssen, 2004). H ενεργός πολιτειότητα αναφέρεται:





στον βαθμό συμμετοχής των ατόμων στην κοινωνικοοικονομική ζωή
στον βαθμό αίσθησης του ανήκειν.
σε αυτούς τους πολίτες που είναι ικανοί να συμμετέχουν, να ασκούν κριτική και
να αμφισβητούν τη λειτουργία των κοινωνικών συστημάτων (Freire, 1973).

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι η ενεργός πολιτειότητα στην εκπαίδευση εκφράζεται μέσα από
διαδικασίες αναστοχασμού, ο οποίος ορίζεται ως «η ενεργή, επίμονη και συστηματική εξέταση
κάθε πεποίθησης ή υποτιθέμενου τύπου γνώσης στο φως των βάσεων που την υποστηρίζουν,
καθώς και τα περαιτέρω συμπεράσματα στα οποία αυτή κατατείνει» (Spalding & Wilson, 2002).
Μαθητές και εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται σε αναστοχαστικούς μηχανισμούς για την αποπομπή του
εγκλεισμού σε πεπερασμένες ιδέες και την εκλογή των ιδεών και αξιών που πρέπει να
εγκαταλειφθούν.
Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο
Γυμνάσιο ΦΕΚ 2104/Β/19-6-2017, αναφέρονται, στο εδάφιο όπου συνοψίζονται, κάποια βασικά
κοινά κριτήρια (standards) για το μάθημα των Θρησκευτικών των ευρωπαϊκών χωρών και δίνεται
σε αυτό «ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες μάθησης με βάση τις σύγχρονες γνωσιολογικές,
παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες, που μπορούν να υποστηρίξουν τόσο την προαγωγή του
θρησκευτικού γραμματισμού των μαθητών όσο και την προετοιμασία ελεύθερων, ενεργών και
υπεύθυνων πολιτών» (ΦΕΚ 2104/Β19-6-2017, σελ.21051).
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί αφενός, αν και με ποιο τρόπο προωθείται
και ενισχύεται ο αναστοχασμός των μαθητών και μαθητριών στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών και το
συνοδευτικό τους υλικό και αφετέρου, η σχέση των αναστοχαστικών δράσεων που προτείνονται σε
αυτά με την καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας. Ειδικότερα, η έρευνά μας προσπάθησε να
απαντήσει στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:
1. Ο αναστοχασμός αποτελεί βασική αρχή του νέου Προγράμματος Σπουδών των
Θρησκευτικών;
2. Ο αναστοχασμός απαντάται στους σκοπούς και τους στόχους του νέου Προγράμματος, στον
Οδηγό για τον/την εκπαιδευτικού και στους φακέλους;
3. Στο νέο Πρόγραμμα και τα συνοδευτικά του πακέτα (Οδηγός, φάκελοι) προτείνονται
αναστοχαστικές στρατηγικές ή τεχνικές διδασκαλίας;
4. Εμφανίζονται στο νέο Πρόγραμμα, στον Οδηγό για τον/την εκπαιδευτικό και στους
φακέλους αναστοχαστικές πρακτικές αξιολόγησης;
5. Τέλος, σχετίζεται και με ποιο τρόπο ο αναστοχασμός με την ενεργό πολιτειότητα;
2. Κύριο μέρος
2.1. Ερευνητικό υλικό και μεθοδολογία της έρευνας
Υλικό της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν τo νέo Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των
Θρησκευτικών, ο Οδηγός για τον/την εκπαιδευτικό και οι συνοδευτικοί τους φάκελοι για την Στ’
Τάξη Δημοτικού και για τις τρεις τάξεις (Α’, Β’, Γ’) του Γυμνασίου. Το υπό έρευνα υλικό
επιλέξαμε να αναλύσουμε εφαρμόζοντας ένα περιγραφικό μοντέλο της Ποιοτικής Ανάλυσης
Περιεχομένου, το οποίο κάθε φορά προσαρμόσαμε στις ανάγκες της έρευνας. Καταρχάς, με
αφετηρία: α) τα θεωρητικά ερείσματα της εργασίας, β) τα ερευνητικά ερωτήματα και γ) το ίδιο το
ερευνητικό υλικό συγκροτήσαμε το ακόλουθο επαγωγικό σύστημα κατηγοριών:
Σύστημα κατηγοριών
1. Ο αναστοχασμός στις αρχές τους Προγράμματος Σπουδών
2. Ο αναστοχασμός στους σκοπούς και στους στόχους
3. Ο αναστοχασμός στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και στις μαθησιακές
επάρκειες
4. Ο αναστοχασμός στις στρατηγικές διδασκαλίας
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5. Ο αναστοχασμός στην αξιολόγηση της διδασκαλίας και της μάθησης
6. Αναστοχασμός και ενεργός πολιτειότητα
Με βάση τις κατηγορίες του παραπάνω επαγωγικού συστήματος κατηγοριών αποδελτιώσαμε
το σύνολο του περιεχομένου του υπό έρευνα υλικού που ενέπιπτε στο σύστημα. Εν συνεχεία,
αξιολογήσαμε και αναλύσαμε το υπό έρευνα υλικό βάσει του αποδελτιωμένου περιεχομένου του
κατά κατηγορία, ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα και τεχνικές (Μπονίδης, 2004):
1) Αρχικά, αναλύσαμε το υλικό με τη «Δόμηση Περιεχομένου» της Ποιοτικής Ανάλυσης
Περιεχομένου, με την οποία περιγράψαμε το περιεχόμενο του υπό έρευνα υλικού, δηλαδή τη
λεκτική πληροφορία και το κείμενο, παραφράζοντάς το. Με αυτό τον τρόπο αναπαραστήσαμε το
υπό έρευνα υλικό σε μακρο-επίπεδο.
2) Κατόπιν, με την εφαρμογή του παραδείγματος της «Πρότυπης Δόμησης», τεκμηριώσαμε
τις παραφράσεις με την παράθεση «πρότυπων αναφορών», τις οποίες εντοπίσαμε στο υπό έρευνα
υλικό. Πρόκειται για τις χαρακτηριστικότερες από άποψη σημασίας αναφορές με ιδιαίτερο
θεωρητικό ενδιαφέρον ή ιδιαίτερα ακραία διατύπωση και οι οποίες φέρουν ενδιαφέροντα
μηνύματα.
2.2. Οι Αναλύσεις της έρευνας
2.2.1. Ο αναστοχασμός στις αρχές του Προγράμματος Σπουδών
Από την ανάλυση του ερευνητικού υλικού διαπιστώνεται ότι ο αναστοχασμός στο νέο
Πρόγραμμα αποτελεί μία από τις βασικές αρχές του μαθήματος των Θρησκευτικών, καθώς τα
Θρησκευτικά ως διδακτικό αντικείμενο κινούνται σε δύο άξονες: α) το πλαίσιο αξιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η συνοχή και τα ανθρώπινα
δικαιώματα και β) την επίτευξη στόχων, όπως η ευαισθησία, ο σεβασμός, η ανοχή, η ενσυναίσθηση,
η κατανόηση, η κριτική στοχαστικότητα και η ευρύτητα των οριζόντων του:
«Παρά τις διαφορές στη μορφή του ΜτΘ, το οποίο υιοθετεί και εφαρμόζει κάθε χώρα,
αδιαπραγμάτευτοι παραμένουν οι δύο άξονες πάνω στους οποίους αυτό θα αναπτύσσεται: α) το
πλαίσιο σταθερών ευρωπαϊκών αξιών, όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική
δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και β) τα σαφή εκπαιδευτικά κριτήρια και οι
συνακόλουθοι εκπαιδευτικοί στόχοι, όπως η ευαισθησία, ο σεβασμός, η ανοχή, η ενσυναίσθηση,
η κατανόηση, η κριτική στοχαστικότητα και η ευρύτητα των οριζόντων του (Πρόγραμμα
Σπουδών, σελ.1).
Επιπρόσθετα, ο αναστοχασμός γίνεται αντιληπτός ως κριτική στοχαστικότητα, η οποία με τη
σειρά της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του θρησκευτικού γραμματισμού:
«Ο θρησκευτικός αυτός γραμματισμός βασίζεται στους κανόνες της παιδαγωγικής και
επιστημονικής γνώσης και στοχεύει στην κριτική ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των
μαθητών με τις γνώσεις, τις αξίες και τις στάσεις ζωής που παρέχει για τις θρησκείες και από
τις θρησκείες, εφαρμόζοντας μια διερευνητική, ερμηνευτική και διαλογική μαθησιακή
προσέγγιση» (Πρόγραμμα Σπουδών, σελ. 2).
Συνεπώς, ο αναστοχασμός αποτελεί μαζί με τον θρησκευτικό γραμματισμό βασική επιδίωξη
του νέου Προγράμματος Σπουδών για τα Θρησκευτικά, καθώς το μάθημα των Θρησκευτικών
εξετάζει με ερευνητικό, κριτικό και διαλεκτικό τρόπο την ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική
προσφορά της θρησκευτικής παράδοσης:
«Συνεπώς, πρόκειται για ένα διευρυμένο και με σαφείς θεολογικές προϋποθέσεις μάθημα, το
οποίο εξετάζει με ερευνητικό, κριτικό και διαλεκτικό τρόπο τη συνεισφορά κάθε θρησκευτικής
παράδοσης στην ιστορία και στον πολιτισμό, αποβλέποντας στον θρησκευτικό γραμματισμό, αλλά
και στην ευαισθητοποίηση και στον αναστοχασμό των μαθητών απέναντι στον δικό τους
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θρησκευτικό προβληματισμό και το πώς αυτός αντικατοπτρίζεται στη δυναμική των κοινωνικών
σχέσεων» (Πρόγραμμα Σπουδών, σελ. 3).
2.2.2. Ο αναστοχασμός στους σκοπούς και στους στόχους
Από το σύνολο του ερευνητικού υλικού διαπιστώνεται ότι οι προτεινόμενοι σκοποί και
στόχοι μπορούν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες: α) σε αυτούς που αποσκοπούν στην ανάπτυξη
της κριτικής και στοχαστικοκριτικής σκέψης και ικανότητας των μαθητών και μαθητριών που
ευνοούν τον αναστοχασμό και β) στους αμιγώς αναστοχαστικούς σκοπούς και στόχους που
αποβλέπουν στην αλλαγή της στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών και των μαθητριών.
Στην πρώτη περίπτωση οι σκοποί και οι στόχοι αποσκοπούν στην κριτική κατανόηση
διαφορετικών απόψεων, στάσεων, αντιλήψεων, λατρευτικών και πολιτισμικών εκφράσεων που
φέρουν οι άνθρωποι από διαφορετικά θρησκεύματα και θρησκευτικά περιβάλλοντα:
«Να συντελέσει στη γνωριμία, στην κριτική κατανόηση, στον σεβασμό και στον διάλογο
μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις ή δεσμεύσεις πάνω σε ζητήματα πίστης
και ηθικού προσανατολισμού» (Πρόγραμμα Σπουδών, σελ. 4).
Στην ίδια αυτή κατηγορία εντάσσονται και στόχοι οι οποίοι κατευθύνουν τους μαθητές και
τις μαθήτριες να διερευνούν τα ποικίλα εξεταζόμενα θέματα στο πλαίσιο του μαθήματος των
Θρησκευτικών και εν τέλει να συνειδητοποιούν είτε το ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη
διαμόρφωση του νεοελληνικού πολιτισμού είτε ευρύτερα το ρόλο και τη συμβολή της θρησκείας
(χριστιανικής και μη) στη διαμόρφωση του ανθρώπινου πολιτισμού:
«Να συνειδητοποιήσουν τον νευραλγικό και σύνθετο ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη
διαμόρφωση του νεοελληνικού πολιτισμού» (Πρόγραμμα Σπουδών, σελ. 4).
«Διακρίνουν και διερευνούν τις επιδράσεις κάθε θρησκείας στον πολιτισμό, στην τέχνη και
στη ζωή» (Πρόγραμμα Σπουδών, σελ. 74).
Στη δεύτερη περίπτωση οι στόχοι αποσκοπούν στον αναστοχασμό των μαθητών και των
μαθητριών αναφορικά με ό,τι έμαθαν αφενός στο μάθημα των Θρησκευτικών:
«Αναστοχάζονται και συνοψίζουν τις ευκαιρίες που είχαν στο πλαίσιο του ΜτΘ να
εξοικειωθούν με τη δική τους θρησκευτική παράδοση και ταυτόχρονα να γνωρίσουν άλλες
θρησκευτικές παραδόσεις» (Πρόγραμμα Σπουδών, σελ. 57).
και αφετέρου, αναφορικά με τη σημασία της σχολικής τους θρησκευτικής εκπαίδευσης:
«Να αναστοχαστούν και να συγκροτήσουν τεκμηριωμένη άποψη για τη σημασία της
σχολικής τους θρησκευτικής εκπαίδευσης» (Πρόγραμμα Σπουδών, σελ. 4).
2.2.3. Ο αναστοχασμός στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και στις μαθησιακές
επάρκειες
Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα αναφέρονται σε όσα θα καταφέρουν οι μαθητές
και οι μαθήτριες κατά τη διδασκαλία με δημιουργικό και ενεργητικό τρόπο, ώστε η προσέγγιση των
εξεταζόμενων στους φακέλους θεμάτων να πραγματοποιείται με στοχαστικό, κριτικό, ερευνητικό,
ερμηνευτικό, διαλεκτικό, δημιουργικό και συνεργατικό τρόπο:
«Τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα ΠΜΑ στρέφουν την προσοχή του
εκπαιδευτικού όχι μόνο στα μαθησιακά αποτελέσματα της διδασκαλίας, αλλά και σε όσα
καταφέρνουν οι μαθητές κατά τη διαδικασία της. Δηλαδή, να προσεγγίζουν κάθε ζήτημα ή θέμα
πολύπλευρα: με στοχασμό, διερεύνηση, ερμηνεία, διάλογο, ενσυναίσθηση, συνεργασία, φαντασία
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και δημιουργική έκφραση, χρησιμοποιώντας στοχευμένα τις γνώσεις που αποκτούν και
συμμετέχοντας συνειδητά στην πορεία οικοδόμησης της μάθησής τους» (Πρόγραμμα Σπουδών,
σελ. 7).
Ειδικότερα, όσον αφορά τον αναστοχασμό ως προσδοκώμενο αποτέλεσμα στο τέλος μίας
θεματικής ενότητας, αυτός απαντάται μόνο στη Γ’ Γυμνασίου και αναφέρεται στην ικανότητα των
μαθητών και μαθητριών να αναστοχάζονται και να ανταλλάσουν σκέψεις και συναισθήματα
αναφορικά με τα εξεταζόμενα θέματα αλλά και τη συνεργασία τους στο μάθημα των
Θρησκευτικών:
«Αναστοχάζονται και μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα για όσα προσέγγισαν κατά τη
φετινή χρονιά στο μάθημα των Θρησκευτικών, καθώς και για τον τρόπο που συνεργάστηκαν»
(Πρόγραμμα Σπουδών, σελ. 105).
Εκτός από την παράθεση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε
θεματική ενότητα, οι μαθητές και οι μαθήτριες με την ολοκλήρωση της εκάστοτε σχολικής τάξης
αναμένεται να αποκτήσουν και συγκεκριμένες μαθησιακές επάρκειες, γνωστικές, κοινωνικές και
συναισθηματικές. Πιο συγκεκριμένα, οι επάρκειες που σχετίζονται με τον αναστοχασμό
αναφέρονται
Α) στην ικανότητα των μαθητών και μαθητριών να στοχάζονται και να προβληματίζονται
γύρω από τα θέματα που επεξεργάστηκαν ή πάνω σε ζητήματα ηθικής:
«Στοχάζονται και προβληματίζονται γύρω από τα θέματα που επεξεργάζονται» (Πρόγραμμα
Σπουδών, σελ. 59).
«Συγκρίνουν, επεξεργάζονται και αναστοχάζονται διάφορες απόψεις γύρω από ηθικά
ζητήματα» (Πρόγραμμα Σπουδών, σελ. 91).
Β) στην καλλιέργεια στοχαστικοκριτικών ικανοτήτων:
«Καλλιεργούν διερευνητική σκέψη και στοχαστικοκριτικές ικανότητες» (Πρόγραμμα
Σπουδών, σελ. 75).
Γ) στη δυνατότητα ερμηνείας, κριτικής θεώρησης και αξιολόγησης θρησκευτικών, κειμένων,
ζητημάτων, διλημμάτων κ.λπ.:
«Ερμηνεύουν και θεωρούν κριτικά τις απαντήσεις της Αγίας Γραφής και των ιερών κειμένων
των θρησκειών γύρω από θεμελιώδη υπαρξιακά ερωτήματα και ηθικά ζητήματα, καθώς και το
ζήτημα της προέλευσης και της τελείωσης του κόσμου» (Πρόγραμμα Σπουδών, σελ. 107).
2.2.4. Ο αναστοχασμός στις στρατηγικές διδασκαλίας
Αναφορικά με τον αναστοχασμό στις στρατηγικές διδασκαλίας από την ανάλυση του
συνόλου του ερευνητικού υλικού προκύπτει ότι στο νέο Πρόγραμμα προτείνονται διδακτικές
προσεγγίσεις οι οποίες δίνουν έμφαση στη βιωματική-εμπειρική και στην ενεργό μάθηση,
προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να εντρυφήσουν σε ζητήματα ταυτότητας, προσωπικών
σχέσεων, κρίσεων και σημασιών, ώστε αυτοί και αυτές να αποκτήσουν στοχαστικοκριτκές
ικανότητες, αλλά και διάθεση για κοινωνική συνεισφορά και συμβολή στη βελτίωση του κόσμου:
«… Καθώς πρόκειται για δραστηριότητες που εμπλέκονται με ζητήματα ταυτότητας,
προσωπικών σχέσεων, κρίσεων και σημασιών και αναδεικνύουν ερωτήματα εξαιρετικά
προσωπικά απαιτούνται προσεκτικοί και ευαίσθητοι χειρισμοί από τον εκπαιδευτικό. Σε ένα τέτοιο
πλαίσιο παραγωγής νοήματος οι μαθητές αναπτύσσουν όχι μόνο στοχαστικοκριτικές ικανότητες
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και στάσεις, αλλά και κίνητρα και διαθέσεις για να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ανθρώπινης
ζωής και του κόσμου» (Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, σελ. 54-55).
Ειδικότερα, οι στρατηγικές διδασκαλίας που σχετίζονται με τον αναστοχασμό των μαθητών
και των μαθητριών μπορούν να υποδιαιρεθούν σε δύο κατηγορίες:
Α) σε αυτές που προάγουν ή προωθούν τον αναστοχασμό έμμεσα και κατά τις οποίες οι
μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται είτε να εξετάσουν θρησκευτικά θέματα, ζητήματα
χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους και προσεγγίσεις:
«ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α) Πρόκειται για στοχευμένες και προσεκτικά προετοιμασμένες από τον εκπαιδευτικό δράσεις που:
–
εκπαιδεύουν τους μαθητές σε ποικίλες προσεγγίσεις των θρησκευτικών θεμάτων (βιωματική,
διαθεματική, διερευνητική, διαλογική, ερμηνευτική προσέγγιση, στοχασμός, δημιουργική έκφραση,
δράσεις κ.ά.)» (Πρόγραμμα Σπουδών, σελ. 8 ).
Β) στις αμιγώς αναστοχαστικές στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας. Σε αυτή την
κατηγορία εντάσσονται κυρίως το ημερολόγιο αναστοχασμού και οι τεχνικές δράματος για
αναστοχασμό.
Το ημερολόγιο αναστοχασμού απαντάται στον Οδηγό για τον/την εκπαιδευτικό ως μία
εναλλακτική τεχνική για την καταγραφή είτε της ατομικής προόδου των μαθητών και των
μαθητριών είτε των μαθησιακών εμπειριών. Πιο συγκεκριμένα, στον Οδηγό περιγράφεται ως
κείμενο το οποίο δίνει έμφαση στη στάση και τη συμπεριφορά του μαθητής και της μαθήτριας
απέναντι αφενός, στη διαδικασία της μάθησής του και αφετέρου, στο σύνολο των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αυτός και αυτή έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
Πρόκειται, δηλαδή για ένα αναστοχαστικό κείμενο το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να ποικίλλει
(ποιήματα, σημειώσεις, εικόνες κ.α.) και καθορίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο το μαθητή και την
ίδια τη μαθήτρια. Η συχνότητα συγγραφής, επίσης, υπόκειται στην κρίση του μαθητή και της
μαθήτριας και συνδέεται άμεσα με συμβάντα, βιώματα, εμπειρίες που κινούν το ενδιαφέρον
του/της, ώστε να παρέχεται σε αυτόν και αυτήν η ευκαιρία για αναστοχασμό:
«Ημερολόγιο αναστοχασμού - Reflective Journal: Πρόκειται για ένα σταδιακά
αναπτυσσόμενο κείμενο στο οποίο ο μαθητής καταγράφει τη μαθησιακή πρόοδο ή τις μαθησιακές
εμπειρίες του. Δεν πρόκειται για μια περίληψη του υλικού του μαθήματος, ούτε ένα ημερολόγιο
απλής καταγραφής συμβάντων. Είναι ένα κείμενο που εστιάζει στις αντιδράσεις του μαθητή σε
αυτά που έχει μάθει, διαβάσει, επεξεργαστεί ή εξακολουθεί να διαβάζει, και του δίνει την ευκαιρία
να αναστοχάζεται τις μαθησιακές εμπειρίες του. Το περιεχόμενο και η συχνότητα συγγραφής είναι
στην κρίση του μαθητή. Οι περισσότεροι γράφουν τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση ή κάθε φορά
που κάποιο γεγονός τους κινεί το ενδιαφέρον και τους προκαλεί. Οι καταχωρήσεις μπορούν να
έχουν πολλές μορφές: σημειώσεις, με μορφή πρόζας, ποιήματα, σχέδια, εικόνες, πίνακες (βλ.
παρακάτω), διαγράμματα, νοητικοί χάρτες, κ.λ.π.» (Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, σελ. 129).
Ως αναστοχασμός, στην τεχνική αυτή νοείται η ικανότητα του μαθητή και της μαθήτριας να
κατανοεί τις διαφορετικές αντιλήψεις και ερμηνείες καθημερινών φαινομένων, ώστε το άτομο
(μαθητής και μαθήτρια) να μπορέσει να βελτιωθεί, να γίνει περισσότερο διορατικό και εν τέλει
ικανό για ενεργό και αποτελεσματική δράση:
«Μιλώντας για αναστοχασμό, εννοούμε τη σκέψη και την ερμηνεία των καθημερινών
καταστάσεων ανάλογα με τις αξίες, τα πιστεύω και τις εικασίες μας, με στόχο να βελτιωθούμε και
να αναπτύξουμε τη διορατικότητά μας, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε νέα καλύτερη δράση» (Οδηγός
για τον εκπαιδευτικό, σελ. 129).
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Οι τεχνικές δράματος για αναστοχασμό υποδιαιρούνται σε τέσσερις κατηγορίες: α) ανίχνευση
της σκέψης του ρόλου, β) σύνταξη κειμένων, γ) ομαδικό γλυπτό και δ) παίρνοντας απόσταση.
Σκοπός των τεχνικών αυτών είναι αφενός, οι μαθητές και οι μαθήτριες να αντιλαμβάνονται τις
εσώτερες επιθυμίες και τα κίνητρα που μπορεί να φέρει ένας ρόλος (φανταστικός ή και
πραγματικός) και αφετέρου, να αναστοχάζονται τις δικές τους συναισθηματικές καταστάσεις αλλά
και τις μεταξύ τους σχέσεις, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:
«Χωριστείτε σε μικρές ομάδες (4-5 ατόμων) και προσπαθήστε να αποδώσετε με την
τεχνική «ομαδικό γλυπτό» τα συναισθήματα ενός ειδωλολάτρη μπροστά στο άγαλμα του θεού
Anubis. Συζητήστε στην τάξη όλα όσα παρουσίασαν οι ομάδες και προτείνετε περιπτώσεις που
εμφανίζονται αντίστοιχα συναισθήματα στους ανθρώπους σήμερα» (Έντυπο υλικό στα
Θρησκευτικά Β’ Γυμνασίου, σελ. 117).
Άλλες αναστοχαστικές δραστηριότητες που απαντώνται στον Οδηγό για τον/την
εκπαιδευτικό είναι ο ομαδικός διάλογος και πιο συγκεκριμένα το μοντέλο σύσκεψης της τάξης,
κατά το οποίο μπορεί να εξετάζονται ποικίλα θέματα θρησκευτικού ή ηθικού περιεχομένου, όπως
στο ακόλουθο παράδειγμα:
«Αναστοχαστικές δραστηριότητες:
α) Οργανώνεται ομαδικός διάλογος (μοντέλο σύσκεψης της τάξης) με θέμα την προετοιμασία
μιας δημοσίευσης για μια σύγχρονη περίπτωση διαθρησκευτικής αντιπαράθεσης για το ζήτημα του
εικονισμού του Θεού (βλ. επίκαιρες κινηματογραφικές ταινίες για τον Ιησού Χριστό, πρόσφατη
καταστροφή ελληνιστικών αγαλμάτων στο Αφγανιστάν, αντιπαραθέσεις εξαιτίας σατιρικών
εικονιστικών προσεγγίσεων κ.ά.) (Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, σελ 217).
Εκτός από τον ομαδικό διάλογο μία ακόμα μορφή αναστοχαστικής τεχνικής είναι η άσκηση
δημιουργικής γραφής με αφορμή οποιοδήποτε θέμα κινεί το ενδιαφέρον του μαθητή και της
μαθήτριας στο πλαίσιο της εξεταζόμενης θεματικής ενότητας:
«Αναστοχαστικές δραστηριότητες:
β) Δίνεται άσκηση δημιουργικής γραφής με θέμα «Σώζοντας μια εικόνα στην εποχή της
εικονομαχίας» ή «Μια πολυταξιδεμένη… εικόνα». Μπορεί να γίνει στην τάξη ή στο σπίτι»
(Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, σελ 217).
2.2.5. Ο αναστοχασμός στην αξιολόγηση της διδασκαλίας και της μάθησης
Η αξιολόγηση στον νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι
διαμορφωτική και κατά παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες αφενός, να
μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και αφετέρου, να κρίνουν και να αξιολογούν την ποιότητα και τα
αποτελέσματα της παρεχόμενης μάθησης. Γεγονός είναι, ωστόσο, ότι δεν εμφανίζονται πολλές
προτάσεις για αξιολόγηση τόσο στο Πρόγραμμα όσο και στον Οδηγό για τον/την εκπαιδευτικό. Πιο
συγκεκριμένα, αναφορικά με τις αναστοχαστικές τεχνικές αξιολόγησης προτείνονται τα φύλλα
αξιολόγησης, γνωστικού ή μεταγνωστικού περιεχομένου και ο ατομικός φάκελος του μαθητή και
της μαθήτριας, ο οποίος μπορεί να περιέχει επιλεγμένο υλικό από τις εργασίες και τα έργα των
μαθητών και των μαθητριών:
«Ανακεφαλαιωτικές, αναστοχαστικές και αξιολογικές εργασίες
α) Δίνεται φύλλο αξιολόγησης με ποικιλία ζητημάτων (μαθησιακής, γνωσιολογικής,
μεταγνωστικής κατεύθυνσης)
β) Επιλεκτική οργάνωση υλικού για τον προσωπικό φάκελο (portfolio) του μαθητή» (Οδηγός
για τον εκπαιδευτικό, σελ.218).
Τέλος, μία ακόμα μορφή αναστοχαστικής αξιολόγησης αποτελούν οι αναστοχαστικές
ερωτήσεις, που αποσκοπούν στην αξιολόγηση της ατομικής ή ομαδικής δουλειάς των μαθητών και
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των μαθητριών. Οι ερωτήσεις προς αναστοχασμό αφορούν δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι
μαθητές και οι μαθήτριες στην επικοινωνία τους, αν κατανόησαν σε μεγαλύτερο βαθμό ο ένας τον
άλλον, αν έχουν νέες ιδέες και προτάσεις κ.α.:
«Αξιολόγηση της δουλειάς μας / Αναστοχασμός (5΄): Τι μας διευκόλυνε και τι μας δυσκόλεψε
στο να «ανοιχτούμε»; Καταλάβαμε κάτι περισσότερο ο ένας για τον άλλον; Έχω κάποιες
καινούργιες ιδέες ή σχέδια για τις σχέσεις μου; Μήπως η τάξη μας όλη αυτή την ώρα έγινε μια
κοινότητα ανθρώπων που επικοινωνούν;» (Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, σελ. 204 ).
2.2.6. Αναστοχασμός και ενεργός πολιτειότητα
Όσον αφορά την ενεργό πολιτειότητα και τη σχέση της με τον αναστοχασμό, αυτή απαντάται
κυρίως στις προτάσεις για δραστηριότητες που βρίσκονται στους φάκελους για το μαθητή και τη
μαθήτρια όλων των ερευνώμενων τάξεων ( Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού και Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) και
συνδέεται, όπως φαίνεται και στα ακόλουθα παραδείγματα με:
Α) την ευαισθητοποίηση:
«Συλλογικός ρόλος: Φανταστείτε ότι εκπροσωπείτε ως Μουσουλμάνοι το δικαίωμά σας για
ένα δικό σας χώρο προσευχής και απευθύνετε το αίτημά σας στο δήμαρχο και τους δημοτικούς
συμβούλους της πόλης σας» (Φάκελος για την Α΄ Γυμνασίου, σ. 137) .
Β) την ενσυναίσθηση:
«Συζητήστε στην τάξη, σκεπτόμενοι όλα όσα μάθατε στην ενότητα: Γιατί είναι δύσκολο για
τους ανθρώπους να αγαπούν ο ένας τον άλλο; Γιατί είναι δύσκολο για χώρες να συνυπάρχουν
ειρηνικά; Γιατί είναι δύσκολο για θρησκείες να συνυπάρχουν ειρηνικά;» (Φάκελος για την Στ΄
Δημοτικού, σ. 127).
Γ) τον σεβασμό:
«Το δικαίωμα της θρησκευτικής έκφρασης είναι διαφορετικό από εκείνο της θρησκευτικής
συνείδησης και υπόκειται σε κανόνες και όρια, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. Στην ολομέλεια
της τάξης, συζητήστε και προχωρήστε στη σύνταξη μιας δικής σας σύντομης διακήρυξης, με 5-6
άρθρα, για το θέμα αυτό». (Φάκελος για τη Γ΄ Γυμνασίου, σ. 64).
Δ) την ατομική και κοινωνική ευθύνη:
«Συζητάμε και γράφουμε τις σκέψεις μας σε κάθε ομάδα για το πώς φαντάζομαι τη γειτονιά
μου αν εφαρμόζαμε κοινοκτημοσύνη» ( Φάκελος για την Ε΄ Δημοτικού, σ. 115).
Ε) τη συνεργασία:
«Η Μαρία Σκόμπτσοβα προσπάθησε να ανακουφίσει πονεμένους ανθρώπους της εποχής
της. Εάν έπρεπε να κάνουμε κάτι ανάλογο σήμερα, ποια προβλήματα κατά την κρίση σας πρέπει να
αντιμετωπιστούν; Ποιες προτάσεις έχετε γι’ αυτό; Εάν δουλέψετε ομαδικά, η κάθε ομάδα θα
δουλέψει γύρω από ένα ζήτημα μόνο» (Φάκελος για τη Γ΄ Γυμνασίου, σ. 64).
ΣΤ) και τέλος, τη δράση:
«Σχέδιο έρευνας ή δράσης: «Αγωνιζόμαστε εναντίον μιας προκατάληψης» (Φάκελος για τη
Β΄ Γυμνασίου, σ. 90).
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2.3. Διαπιστώσεις
Από τις παραπάνω αναλύσεις διαπιστώνεται ότι:
Πρώτον, στο νέο Πρόγραμμα ότι ο αναστοχασμός και η ενεργός πολιτειότητα υιοθετήθηκαν
ως βασικές παράμετροι για το μάθημα των Θρησκευτικών κατά το πρότυπο αντίστοιχων
Προγραμμάτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Δεύτερον, οι αμιγώς αναστοχαστικοί στόχοι είναι ελάχιστοι, ωστόσο, όμως, ο αναστοχασμός
αποτελεί προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. ή μαθησιακή επάρκεια.
Τρίτον, ο αναστοχασμός προωθείται άμεσα και έμμεσα μέσα από τις προτεινόμενες
στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας, παρόλο που οι αμιγώς αναστοχαστικές τεχνικές είναι λίγες
και απαντώνται κυρίως στον Οδηγό για τον/την εκπαιδευτικό.
Τέταρτον, σπάνια απαντώνται αναστοχαστικές πρακτικές αξιολόγησης και μόνο ως
παραδείγματα στον Οδηγό για τον/την εκπαιδευτικό.
Τέλος, η ενεργός πολιτειότητα συνδέεται έμμεσα μόνο με τον αναστοχασμό και ειδικότερα με
δεξιότητες που προϋποθέτουν αναστοχασμό, όπως η ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών
απέναντι σε ηθικά, κοινωνικά και θρησκευτικά ζητήματα, η συνεργασία αρχικά σε μικροκοινωνικό επίπεδο (σχολική τάξη) και σταδιακά σε μακρο-κοινωνικό επίπεδο (συνεργασία με
διάφορες κοινωνικές ομάδες). Ακολούθως, ο σεβασμός της προσωπικής ελευθερίας και της
θρησκευτικής ετερότητας, επίσης, η ανάπτυξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία (τοπική και
ευρύτερη) και τέλος, η ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση αρνητικών φαινομένων.
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι αναστοχασμός ως προώθηση της πολιτειότητας στο νέο
Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών και στο συνοδευτικό του υλικό (Οδηγός
και φάκελοι), αποτελεί επιδίωξη και προσδοκώμενο αποτέλεσμα και παράλληλα, προωθείται άμεσα
ή έμμεσα μέσα από ορισμένες προτεινόμενες τεχνικές διδασκαλίας, ωστόσο, όμως, συνδέεται μόνο
επιφανεικά με την ενεργό πολιτειότητα.
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Περίληψη
Η εργασία αυτή προέκυψε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ερωταποκρίσεων, αλλά και του
καταιγισμού ιδεών σε μαθητές από διάφορα σχολεία στα πλαίσια του μαθήματος της
Πληροφορικής και της Ερευνητικής Εργασίας (Project). Αρχικά ζητήθηκε η άποψη των μαθητών
σχετικά με τις ευκολίες που παρέχουν οι εφαρμογές της πληροφορικής στην εκπαίδευση, τη
γενικότερη προσφορά του σχολείου, την οικονομική κρίση και προέκυψε τελικά ένα βιωματικό
σενάριο που αξιοποιεί τις απόψεις των μαθητών μέσα στα πλαίσια ενός επιστημονικά αποδεκτού
θεωρητικού υποβάθρου. Διαφαίνεται το αναντικατάστατο της κοινωνικοποίησης των εφήβων στο
χώρο του σχολείου, σατιρίζονται υπαρκτά προβλήματα του σημερινού συστήματος εκπαίδευσης,
αναδεικνύεται η χρησιμότητα της τεχνολογίας στην παροχή γνώσεων από ποικίλες πηγές,
παρουσιάζονται οι συνέπειες ενός συστήματος που δίνει προτεραιότητα σε ξερές γνώσεις και
καριέρα, αλλά όχι στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη μιας προσωπικότητας, εμφανίζονται τα
αποτελέσματα των περικοπών στην παιδεία για λόγους λιτότητας, κυρίως στην επόμενη γενιά. Το
σενάριο αυτό μπορεί να δραματοποιηθεί από τη θεατρική ομάδα του σχολείου, ή να
χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της θεατρολογίας, ή να συμπεριληφθεί ως υλικό για κάποιο
πολιτιστικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα αγωγής υγείας (ήδη χρησιμοποιείται). Διατίθεται δωρεάν στο
διαδίκτυο: Εκδόσεις Σαΐτα (Κουτρουμπάς, Π. -ΟΛΙΣ.ΘΗΣΗ)
Λέξεις κλειδιά: περικοπές στην εκπαίδευση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, λιτότητα στην
εκπαίδευση, εκπαίδευση προσανατολισμένη στην καριέρα, σύγχρονο σχολείο, οικονομική κρίση.
1. Εισαγωγή
H εκπαίδευση βρίσκεται ανάμεσα σε δύο συγκυρίες. Από τη μία η οικονομική κρίση
επιβάλλει την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων. Από την άλλη, οι νέες τεχνολογίες
εισβάλλουν όλο και περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιτρέποντας περικοπές στα
έξοδα, χάρη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στη μέση πάντα ο άνθρωπος ως μία ψυχοσωματική
οντότητα. Αν αυτό αγνοηθεί και η εκπαίδευση σχεδιαστεί τεχνοκρατικά, τότε θα υπάρξει
προβληματική ψυχική ανάπτυξη των εφήβων που είναι αναγκαίο να κοινωνικοποιηθούν στο χώρο
του σχολείου και να μάθουν να εντάσσονται και να λειτουργούν αρμονικά σε ομάδες και στο
κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Αυτό αναδεικνύει το βιωματικό σενάριο με τίτλο "ΟΛΙΣ.ΘΣΗ", που
περιγράφει ένα σύστημα εκπαίδευσης το οποίο- για λόγους λιτότητας- καταργεί τα σχολεία και
εφαρμόζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε εφήβους. Το έργο στοχεύει να παρουσιάσει:
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Με σατιρικό τρόπο τα προβλήματα του υπάρχοντος συστήματος εκπαίδευσης.
Τα πλεονεκτήματα στην απόκτηση γνώσης μέσω χρήσης νέων τεχνολογιών.
Την ανεπάρκεια στις κοινωνικές και ερωτικές σχέσεις των εφήβων που μεγάλωσαν χωρίς
σχολεία.
Τις διαταραχές (νευρώσεις, εθισμό) που αναπτύσσει ένα σύστημα με ελλιπή
κοινωνικοποίηση των εφήβων.
Τις μελλοντικές επιπτώσεις πολιτικών που προτάσσουν τη μείωση δαπανών για την παιδεία
ως εύκολη λύση στα οικονομικά προβλήματα της χώρας
Την απανθρωπιά μιας κοινωνίας προσανατολισμένης αποκλειστικά στην καριέρα.
Την αντίδραση των εφήβων απέναντι σε γονείς που τους επιβάλλουν δικά τους όνειρα.
Τη μαζική, βίαιη και συνωμοτική αντίδραση των μαθητών σε ένα σύστημα που δεν τους
παρέχει τρόπους διαλόγου και έκφρασης.

2. Κυρίως μέρος
2.1. Θεωρητικό υπόβαθρο
Ο σχεδιασμός του σεναρίου δεν ήταν αυθαίρετος. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο θεωρητικό
πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε. Σαφώς και κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν οι απόψεις και οι
προτάσεις των μαθητών, αλλά το σενάριο όφειλε να βασιστεί σε άξονες που είναι επιστημονικά
αποδεκτοί.
Τα αίτια για τα διάφορα προβλήματα στις συμπεριφορές και την ψυχολογία των εφήβων
μπορεί να είναι βιολογικά- κληρονομικά, αλλά και ψυχοκοινωνικά (π.χ. μητρική αποστέρηση μητέρα που απουσιάζει λόγω εργασίας ή μητέρα υπερβολικά απαιτητική οδηγούν σε μόνιμη
συναισθηματική αναστάτωση• απουσία του πατέρα, αδιαφορία προς το παιδί, έλλειψη
οικογενειακής θαλπωρής- λόγω της απουσίας των γονέων στην εργασία- δημιουργεί στο παιδί
αίσθημα ανασφάλειας, στρες κλπ) (Ελευθεριάδης,2004)
Τα συναισθήματα του ανθρώπου είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται πολύ
σοβαρά υπόψη και να μην παίρνονται αποφάσεις αποκλειστικά με βάση την ψυχρή λογική, διότι
αυτές αποδεικνύονται κοντόφθαλμες και βραχύβιες. Για το λόγο αυτό, η Συναισθηματική
νοημοσύνη (EQ) πρέπει να είναι σε αρμονία με τη λογική νοημοσύνη (IQ) , ώστε ο άνθρωπος να
είναι μία σωστή ψυχοσωματική οντότητα η οποία θα παίρνει βιώσιμες αποφάσεις και θα κάνει
ορθές επιλογές. Η ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση, δηλαδή η ικανότητα να μπαίνει κανείς στη θέση
του άλλου, είναι πολύ ουσιαστική στο να κερδίσει ένα άτομο τη συμπάθεια και το ενδιαφέρον των
συνανθρώπων του (Goleman, 2011).
Τα συμπτώματα της κρίσης πανικού που παρουσιάζεται στο έργο, είναι: ταχυκαρδία,
εφίδρωση, ναυτία, αίσθηση απώλειας ελέγχου, δύσπνοια κλπ. Η θεραπεία γίνεται είτε μέσω
ψυχοθεραπείας ή φαρμακευτικής αγωγής, ή με συνδυασμό των δύο προηγούμενων APA (Parekh,
M.D., M.P.H.- Panic Disorder βλ. παραπομπές σε ιστοσελίδες).
Τα συμπτώματα του εθισμού στο διαδίκτυο είναι: η αδιαφορία προς τις ερωτικές και
κοινωνικές σχέσεις, η αδιαφορία προς την εργασία/σχολείο, η εμμονική ενασχόληση με το
διαδίκτυο, ψέματα σχετικά με το χρόνο ενασχόλησης με το διαδίκτυο, θλίψη, εγκατάλειψη άλλων
δραστηριοτήτων που παλιότερα ενδιέφεραν το άτομο APA(APA Staff - Can You be Addicted to
the Internet?)
Η μάθηση δε γίνεται απλά διαβάζοντας κάποιες πληροφορίες από μία οθόνη. Είναι σημαντικό
να υπάρχει και η κιναισθητική και η ακουστική μάθηση. Ακόμη, η προσωπικότητα του
εκπαιδευτικού και τα χαρίσματά του (π.χ. μεταδοτικότητα, ευχάριστος χαρακτήρας, καλός
εμψυχωτής κλπ) συνήθως παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και την
απόκτηση γνώσεων. Η μάθηση είναι εμπειρία και όχι παθητική αποτύπωση πληροφοριών. (Gilbert
2005).
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Πέρα από γνώσεις όμως, ο μαθητής είναι αναγκαίο να διαχειρίζεται τη διαφορετικότητά του
όταν βρίσκεται ανάμεσα σε ένα σύνολο ανθρώπων, να ανακαλύψει τις δεξιότητες του, να
διαχειρίζεται τα λάθη/ αποτυχίες του, να μαθαίνει να διεκδικεί και να υποχωρεί όπου πρέπει, να
διδαχθεί τρόπους καλής συμπεριφοράς, να αναπτύσσει αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις, να
επιτυγχάνει τη λειτουργική ένταξη του σε ομάδα. Αυτά διδάσκονται μόνο στο σχολείο, βιωματικά
και όχι μέσω τηλε-εκπαίδευσης.(Gilbert 2005).
Η απουσία της μητέρας από τη ζωή του παιδιού, είτε για λόγους καριέρας ή για οποιοδήποτε
άλλο λόγο, ιδίως στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, δημιουργεί σε αυτό αίσθημα
ανασφάλειας και στρες, που αργότερα ίσως εξελιχθεί σε νεύρωση ή ακόμη και μεταιχμιακή
διαταραχή (Γιωσαφατ, 2010).
Η οικογένεια οφείλει σταδιακά, όσο προχωράει η εφηβεία, να παραχωρεί μεγαλύτερη
αυτονομία στον έφηβο σε σχέση με την παιδική ηλικία. Οι συνεχείς παρεμβάσεις των γονέων στη
ζωή του παιδιού, ο υπερβολικός έλεγχος και κυρίως η επιβολή των στόχων και των επιθυμιών των
γονέων στη ζωή του παιδιού, γεννά αντιδράσεις, επαναστάσεις του εφήβου και προβλήματα. Ο
στόχος είναι οι γονείς να διδάσκουν το παιδί να είναι υπεύθυνο, να έχει αυτοεκτίμηση και έτσι να
μπορεί σχετικά ασφαλώς να δρα αυτόνομα. Οι γονείς είναι καλό να αφήνουν το παιδί τους να
διαφωνεί ελεύθερα και αβίαστα με την άποψή τους, αλλά να το μάθουν να κρίνει με λογικά
κριτήρια τις πεποιθήσεις και τις αξίες που θα επιλέξει. (Berk, 1998)
Το σχολείο, οι φίλοι, η ανατροφή με οικογενειακή θαλπωρή, λογική και αγάπη είναι βασικοί
παράγοντες ανάπτυξης των ηθικών αξιών ενός παιδιού και συνεπώς της συμπεριφοράς και του
χαρακτήρα του (Berk, 1998)
Οικογενειακά περιβάλλοντα χωρίς θαλπωρή αυξάνουν την έμφυτη τάση του εφήβου για
παραβατικότητα, η οποία μπορεί να καταλήξει ακόμη και σε εγκληματικότητα (Berk, 1998)
Οι οικογένεια πρέπει να βρει τη χρυσή τομή ώστε να μη δημιουργήσει ένα παιδί που είναι
προσκολλημένο στους γονείς και επομένως ανίκανο να δρα αυτόνομα, ούτε όμως να δώσει μια
τέτοια ανατροφή που θα παρέχει απόλυτη αυτονομία στον έφηβο, χωρίς αυτός να διαθέτει την
απαραίτητη υπευθυνότητα. Στην τελευταία περίπτωση, το παιδί τους θα αποξενωθεί και θα
αποκοπεί τελείως από τους γονείς του με απρόβλεπτες συνέπειες. (Berk, 1998)
2.2. Καταγραφή απόψεων μαθητών.
Με τη μέθοδο των ερωταποκρίσεων και του καταιγισμού ιδεών, μαθητές διαφόρων σχολείων,
Γυμνασίων και Λυκείων (ενδεικτικά 2ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών, Γενικό Λύκειο Βουλιαγμένης,
Λύκειο Ραφήνας, 2ο Λύκειο Παλλήνης κ.α.), στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής του
Γυμνασίου, αλλά και μαθημάτων του Λυκείου όπως Εφαρμογές Υπολογιστών, Πολυμέσα Δίκτυα, Εφαρμογές Πληροφορικής, αλλά και κατά τη διάρκεια της Ερευνητικής Εργασίας
(Project), εξέφρασαν απόψεις σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αλλά και την
προσφορά του σχολείου στην κοινωνικοποίηση των εφήβων οι οποίες καταγράφηκαν και
διαμόρφωσαν το συγκεκριμένο σενάριο.
Οι μαθητές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, συμφωνούσαν ότι ένας πολύ βασικός ρόλος
του σχολείου είναι η κοινωνικοποίησή τους. Μάλιστα, παραδέχτηκαν ότι σχεδόν κανείς δεν
ασχολείται με αυτή τη διάσταση του σχολείου. Αντιθέτως οι περισσότεροι εστιάζουν στη
βαθμοθηρία και την επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Σχεδόν ομόφωνα και σταθερά
υποστήριξαν ότι αν το σχολείο κλείσει και εκπαιδεύονται από το σπίτι μέσω διαδικτύου, δε θα
κοινωνικοποιηθούν σωστά. Κάποιοι εξέφρασαν την άποψη ότι θα τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να
ασχοληθούν γενικώς με οτιδήποτε έχει σχέση με εκπαίδευση από το σπίτι, διότι αν δεν είναι
ενταγμένοι σε ένα οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης, θα ξοδεύουν το χρόνο τους σε παιχνίδι και
οτιδήποτε άλλο εκτός από τη μελέτη.
Λίγοι μαθητές υποστήριξαν ότι και με το υπάρχον σύστημα γεννιούνται διαταραχές και
μάλιστα έφεραν ως παράδειγμα τις επιπτώσεις του εκφοβισμού που υφίστανται κάποια παιδιά στο
χώρο του σχολείου, οι οποίες συχνά τους ακολουθούν για όλη τη ζωή τους.
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Καταγράφηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο παρόν σύστημα εκπαίδευσης και
αποτυπώθηκαν με σατιρικό τρόπο στο σενάριο. Αναφέρονται ενδεικτικά τα κενά στα σχολεία
(επαυξήθηκαν κατά την περίοδο της κρίσης λόγω έλλειψης διορισμών νέων εκπαιδευτικών και
καθυστερημένης τοποθέτησης αναπληρωτών), οι απεργίες των εκπαιδευτικών, η κακή ενημέρωση
ορισμένων εκπαιδευτικών σχετικά με τις νέες εξελίξεις, η αδυναμία επιβολής ησυχίας στην τάξη
από κάποιους εκπαιδευτικούς, η ανάγκη του φροντιστηρίου για καλύτερη απόδοση των μαθητών, η
έλλειψη χώρου σε κάποια σχολεία, οι κακές κτιριακές εγκαταστάσεις σε ορισμένα σχολεία.
Καταγράφηκε ακόμα η αγωνία τους σχετικά με τον ψυχοφθόρο ανταγωνισμό των
πανελλαδικών εξετάσεων και το κυνήγι της τελειότητας που επίσης εμφανίζεται στο σενάριο να
επιβαρύνει κατά πολύ τις επιπτώσεις από τις- έτσι κι αλλιώς- άσχημες διαπροσωπικές και
προβληματικές οικογενειακές σχέσεις. Εκεί σημαντικό ρόλο παίζει η ψυχική υποστήριξη των
γονιών που όμως στο σενάριο εστιάζεται μόνο στην επιτυχία μιας συγκεκριμένης σχολής, η οποία
με τη σειρά της θα εξασφαλίσει μια καλή καριέρα, αδιαφορώντας για το ψυχικό κόστος και τις
συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών τους.
Σχετικά με τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στις σχέσεις και τη συμπεριφορά των
εφήβων, ζητήθηκε από τους μαθητές να βρουν τα αίτια που τα άτομα μιας παρέας σε μία καφετέρια
ασχολούνται κυρίως με το κινητό τους και λιγότερο με τα μέλη της παρέας. Είναι ένα φαινόμενο
που συναντάται πολύ συχνά σήμερα. Οι μαθητές δεν ήταν σίγουροι αν αυτό γίνεται επειδή τυχαίνει
να μην έχει ενδιαφέρον η συγκεκριμένη παρέα, ή λόγω εθισμού στο διαδίκτυο. Πάντως,
αναγνώριζαν το γεγονός ότι η συνέχιση της πλοήγησης στο διαδίκτυο και έξω από τον προσωπικό
υπολογιστή (που θεωρητικά ελέγχουν οι γονείς) είναι ιδιαίτερα ύποπτο σύμπτωμα για εθισμό. Ο
εθισμός στο σενάριο διαφαίνεται όταν ο έφηβος αδιαφορεί για τη σχέση του, δεν τον ενδιαφέρει αν
την χάσει, βρίσκει ηρεμία στον υπολογιστή του και δεν μπορεί να συντονίσει ένα ραντεβού που να
ισχύει, ούτε με τη σχέση του, ούτε και με τους φίλους του. Σταδιακά απομονώνεται αδιαφορώντας
για όλους και όλα εκτός από το διάβασμα και το διαδίκτυο.
Παρόλα αυτά, υπήρξαν και μαθητές -ευτυχώς ελάχιστοι- υπέρμαχοι αυτού του συστήματος
εκπαίδευσης που πίστευαν ότι έτσι θα είχαν καλύτερο επίπεδο γνώσεων από ό,τι σήμερα και
αμφισβητούσαν τις ψυχολογικές επιπτώσεις. Υποστήριζαν ότι θα είχαν φίλους όπως έχουν και
εκτός σχολείου και θα κοινωνικοποιούντο με αυτούς. Βέβαια, ακόμα κι αυτοί οι μαθητές,
αναγνώρισαν ότι στο σχολείο ο έφηβος μαθαίνει να συμπεριφέρεται προς κάποιον υπεύθυνο που
σήμερα είναι ο εκπαιδευτικός και αύριο ο προϊστάμενος, ή ο διευθυντής τους.
Όλοι οι μαθητές συμφώνησαν ότι η χρήση πληροφορικής και νέων τεχνολογιών είναι μία
πολύ καλή πηγή γνώσεων και είναι χρήσιμο να ενισχυθεί στο σχολείο. Ωστόσο, εντόπισαν το
πρόβλημα το απαρχαιωμένου εξοπλισμού (εντάθηκε την περίοδο της κρίσης, λόγω έλλειψης
πόρων) που αδυνατεί να εκτελέσει σύγχρονες εφαρμογές, αλλά και των περιορισμένων ωρών
διδασκαλίας που προβλέπονται για τις νέες τεχνολογίες.
Σημειώνεται ότι το σύστημα της εκπαιδευτικής δυστοπίας του σεναρίου καλείται
"ΟΛΙΣ.ΘΗΣΗ" από την ΟΛΙΣτική ΜάΘΗΣΗ. Χρησιμοποιείται κατ' ευφημισμό. Σε καμία
περίπτωση η ολιστική μάθηση ως μέθοδος δεν καταδικάζεται στο έργο.
2.3 Τα μέρη του έργου
Στο πρώτο μέρος εμφανίζονται η μητέρες δύο εφήβων (του Τέλη και της Ίνας) οι οποίοι
πρόκειται να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτές εκθειάζουν το σύστημα "ΟΛΙΣ.ΘΗΣΗ" και
μέσα από τους διαλόγους τους αναδύονται με σατιρικό τρόπο τα προβλήματα του υπάρχοντος
συστήματος εκπαίδευσης, αλλά και τα πλεονεκτήματα του νέου συστήματος. Ωστόσο, υπάρχουν
και υπερβολές που ακούγονται σήμερα σε συζητήσεις στην κοινωνία και δεν έχουν βάση, αλλά
συμβάλλουν στην υποτίμηση του σχολείου, δίνοντας αφορμές για το όποιο εκπαιδευτικό ολίσθημα.
Παράλληλα, επισημαίνεται η μεγάλη προσφορά των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής στην
απόκτηση γνώσης από τους μαθητές.
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Στο δεύτερο μέρος του έργου φαίνονται οι φτωχές οικογενειακές σχέσεις που πάντα
επισκιάζονται από το κυνήγι της καριέρας και τραυματίζουν τα παιδιά. Ένα χριστουγεννιάτικο
τραπέζι διαλύεται, προκειμένου ο πατέρας να κλείσει εμπορικές συμφωνίες. Διαφαίνεται ότι ο
πατέρας είναι απών στην καθημερινότητα της κόρης του κι εκείνη περιμένει τέτοιες γιορτές για να
αισθανθεί την οικογενειακή θαλπωρή, πλην όμως μάταια.
Επιπλέον, προβάλλεται και η ανικανότητα των εφήβων να συνάψουν σωστές ερωτικές
σχέσεις, εξαιτίας της ανατροφής τους και των συνθηκών που ζουν. Διαφαίνεται ένας
εγωκεντρισμός, μια απόσυρση, μια απομόνωση, ένας εθισμός στο διαδίκτυο, μια ανυπαρξία καλών
τρόπων και κατανόησης του αυτονόητου στις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι τελευταίες δείχνουν να
έχουν ένα προσωπικό ορισμό για κάθε έφηβο και να μην υπάρχει κοινός τόπος.
Στο τρίτο μέρος κορυφώνεται η αποδόμηση του συστήματος. Εκεί η Ίνα εμφανίζει κρίσεις
πανικού, λόγω του άγχους που προκαλούν οι "εξετάσεις προσομοίωσης" που πλησιάζουν. Όμως
αυτό είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι. Η ψυχολογία της Ίνας έχει προ πολλού κλονιστεί
τόσο από την απουσία των γονιών της λόγω δουλειάς, αλλά και από την έλλειψη κατανόησης από
τη σχέση της.
Το κυνήγι της καριέρας και των στόχων, θα κάνει τη μάνα να προτείνει- κρυφά από την Ίναστο γιατρό που ήρθε να τη θεραπεύσει, τη χρησιμοποίηση φαρμακευτικής αγωγής που εξαφανίζει
το συναίσθημα, αλλά εξασφαλίζει την ηρεμία. Στο δίλημμα καριέρα ή ψυχική ισορροπία, η μάνα
θα προτάξει την πρώτη, αδιαφορώντας για τα όνειρα της κόρης της. Ο γιατρός αρνείται, όμως η Ίνα
άκουσε την πρόταση της μάνας. Εκεί θα έρθουν σε σοβαρή σύγκρουση μάνα και κόρη. Εκεί
αποκαλύπτεται και η απαξίωση της μάνας σε θέματα όπως η αγάπη στις σχέσεις των συντρόφων.
Η μάνα φαίνεται τυπικά να υποχωρεί στις απόψεις της Ίνας και όλα δείχνουν να τελειώνουν
ήσυχα, παρόλο που η κόρη της δείχνει να έχει χάσει την εμπιστοσύνη της. Σε αυτό το σημείο όσο
και στο δεύτερο μέρος, η μάνα αποδεικνύεται ιδιαίτερα φτωχή σε ό,τι αφορά στην ενσυναίσθηση,
αλλά και τον τρόπο διαχείρισης των συναισθημάτων της ίδιας και της κόρης της, προκειμένου να
επιτύχει ένα υγιές αποτέλεσμα.
Στο τελευταίο μέρος η πλατεία Συντάγματος έχει γεμίσει από ειρηνικά διαμαρτυρόμενους
εφήβους, οι οποίοι συντονίστηκαν "συνωμοτικά" μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας ιστολόγια
και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύνθημά τους είναι "Ψυχική Υγεία - Ανθρώπινη Παιδεία".
Διεκδικούν να έχουν πάλι σχέσεις μαθητικές όπως πριν την "ΟΛΙΣ.ΘΗΣΗ". Απαιτούν ένα σχολείο
με ανθρώπους και όχι με μηχανές και οθόνες μόνο. Επισημαίνουν ότι το σύστημα αυτό
εφαρμόστηκε πιλοτικά σε χώρες που είχαν λιτότητα και όχι στις υπόλοιπες. Έγινε απλά για να
γλιτώσει το κράτος από έξοδα και να καλύψει τα ελλείμματα. Κάποιοι θα τους υπενθυμίσουν τα
μειονεκτήματα του παλιού συστήματος. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό δεν είναι αρκετό για να τους
σταματήσει. Είναι βέβαιοι ότι το νέο σύστημα έχει καταρρεύσει στη συνείδησή τους, επειδή έχει
προξενήσει σοβαρές διαταραχές σε πολλούς. Δε ζητούν να επιστρέψει το παλιό σύστημα με όλα
του τα προβλήματα. Ζητούν μια παιδεία με ανθρώπινη διάσταση, ζεστή, με διαπροσωπικές σχέσεις,
με συμμαθητές, με φίλους, με σχέσεις εκπαιδευτικών - μαθητών οι οποίοι θα γνωρίζονται
προσωπικά και όχι μέσω διαδικτύου.
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Εικόνα 30: Εικόνα από το διαδίκτυο με επισήμανση για εκ νέου χρήση που επιλέχθηκε για το eBook

Δυστυχώς, η προσπάθεια των αστυνομικών να απομακρύνουν τους διαδηλωτές από τη
Βουλή, την οποία πολιορκούν, θα καταλήξει σε επεισόδια και στη βίαιη απώθησή των εφήβων από
το χώρο. Η μητέρα της Ίνας τα παρακολουθεί όλα αυτά ζωντανά από την τηλεόραση και είναι
αδύνατο να πιστέψει ότι η κόρη της υπάρχει περίπτωση να συμμετέχει, αφού - όπως πιστεύει- με το
σύστημα "ΟΛΙ.ΘΗΣΗ" έχει αριστεύσει. Δυστυχώς για εκείνη, στην προσπάθειά της να εντοπίσει
την κόρη της χρησιμοποιώντας ειδική εφαρμογή για κινητά, διαπιστώνει ότι αυτή είναι στην πρώτη
γραμμή των επεισοδίων! Τότε αντιλαμβάνεται τις τραγικές συνέπειες της ανατροφής που
προσπάθησε να δώσει στο παιδί της, αλλά και του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού συστήματος.
Αισθάνεται ανίκανη να προσφέρει το οτιδήποτε πια και το μόνο που εύχεται είναι να γλιτώσει το
παιδί της από όλα αυτά που λαμβάνουν χώρα στο Σύνταγμα και που τα παρακολουθεί ζωντανά.
Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιεί την πραγματική αξία των ιδανικών στα οποία πίστεψε η γενιάς
της.
Μετά το πέρας των επεισοδίων, ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι είχε υποπτευθεί τις
παρενέργειες του συγκεκριμένου συστήματος εκπαίδευσης, αλλά λόγω των μεγάλων επιτυχιών
στον γνωσιακό τομέα, δεν τόλμησε ποτέ να κάνει λόγο για αλλαγή του συστήματος. Ωστόσο,
επειδή οι αρνητικές πληροφορίες αυξάνονταν ολοένα, είχε προ πολλού συστήσει μία επιτροπή
καταγραφής των προβλημάτων και τροποποίησης του εκπαιδευτικού συστήματος και επίκειται η
αντικατάστασή του με άλλο περισσότερο φιλικό προς το μαθητή που θα εξασφαλίζει και την
ψυχοκοινωνική του αρτιότητα.
Όταν αντικρίζει την κόρη της τελικά, συναισθάνεται πως οι μέγιστες αξίες τελικά είναι η
ζωή, η υγεία και η ευτυχία του παιδιού της! Οι παλιές της προτεραιότητες και αξίες αναθεωρούνται
άρδην.
3. Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα - συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή την εργασία είναι τα εξής:




Το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει προβλήματα που είναι αναγκαίο να
αντιμετωπισθούν, για να αναβαθμιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης.
Η διαιώνιση των προβλημάτων αυτών, εντείνει την απαξίωση του σχολείου και ελλοχεύει
κινδύνους εγκαθίδρυσης παρόμοιων με την "ΟΛΙΣ.ΘΗΣΗ" λανθασμένων,
αντιπαιδαγωγικών συστημάτων.
Οι νέες τεχνολογίες είναι μία πολύ καλή πηγή γνώσεων που θα ανοίξουν τους ορίζοντες των
μαθητών και θα συμπληρώσουν - επαυξήσουν τη γνώση που προσφέρει ο εκπαιδευτικός.
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Σε καμία περίπτωση το σχολείο δεν είναι σωστό να αντικαθίσταται από απρόσωπα
συστήματα εκπαίδευσης που καταστρέφουν τη σωστή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των
εφήβων.
Είναι λάθος να σχεδιάζονται εκπαιδευτικά συστήματα με κριτήρια οικονομοτεχνικά που
αγνοούν την υγιή ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη των εφήβων.
Οι περικοπές στην εκπαίδευση έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις επόμενες γενιές και
υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και την ανταγωνιστικότητα.
Η ανθρώπινη επαφή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι
αναντικατάστατη.
Η εντατικοποίηση των σπουδών και το μονομερές κυνήγι της τελειότητας οδηγεί συχνά σε
ψυχικές διαταραχές και τραυματίζει την αυτοεκτίμηση των μαθητών.
Είναι λάθος οι γονείς να προσπαθούν να εκπληρώνουν τα δικά τους όνειρα και στόχους στη
ζωή των παιδιών τους.
Η έλλειψη διαλόγου στην εκπαίδευση οδηγεί συχνά σε βίαιες, συνωμοτικές και λάθος
συμπεριφορές τους εφήβους.
Η Δημοκρατικότητα διδάσκεται στο σχολείο και οι μαθητές μαθαίνουν τη σωστή
συμμετοχή στα κοινά και το σωστό τρόπο διεκδίκησης αιτημάτων. Αν δε συμβεί αυτό, οι
έφηβοι καταφεύγουν σε επικίνδυνες ακραίες συμπεριφορές, προκειμένου να ικανοποιήσουν
τα αιτήματά τους.
Η υπερβολική χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στη ζωή μπορεί να οδηγήσει
σε διαταραχές (εθισμό, απομόνωση, κατάθλιψη)
Η παρουσία των γονέων, η αποδοχή και η υποστήριξη του εφήβου από την οικογένεια
βοηθά καθοριστικά στην ψυχική ισορροπία του
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Περίληψη
Η εισήγηση αναφέρεται στις ενυπάρχουσες εκπαιδευτικές ανισότητες ως προέκταση των
κοινωνικών. Η μεταξύ τους ποσοστιαία παλινδρόμηση διαμορφώνει νέα δεδομένα διαχείρισης στη
σχολική κοινότητα σε περιβάλλον έντονων ανισορροπιών επειδή οι εκπαιδευτικές ανισότητες και
οι παράγοντες διαμόρφωσης αυτών ακολουθούν διαχρονικά ιδεολογικές θεωρήσεις, πολιτικές
αντιλήψεις ενώ συνάδουν με την οικονομική σημασία της εκπαίδευσης. Οι ανισότητες αποτιμώνται
με βάση την ατομική θεώρηση (αφετηρίες καθενός-προσωπικές επιτεύξεις) και αφορούν
παραμέτρους του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Το σχολείο λογοδοτεί για την εναρμόνιση ή
μη ευκαιριών και αποτελεσμάτων ως ενδιάμεσος φορέας των οικονομικών διεργασιών και των
κοινωνικών αναγκών.
Οι λόγοι εφαρμογής μοντέλου ποιότητας στη σχολική μονάδα αφορούν την
παραμετροποίηση των ανισοτήτων η οποία συνδέεται με την ανοιχτότητα, την κοινωνική ευθύνη
και τη σχετική αυτονομία της, για κοινωνική συνοχή και μαζική ευημερία. Κοντολογίς, δια της
αξιοποίησης υποδείγματος ποιότητας κατανοούνται
κοινωνικά ζητήματα, η κοινωνική
κινητικότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και τα αποτελέσματα ζωής. Κατευθύνεται η κουλτούρα της
μονάδας και διαφοροποιείται η αποστολή της, υποστηρίζεται η εναλλαγή των ρόλων λόγω της
διαφοροποίησης των συστημάτων ανισοτήτων σε περίοδο έντονου μετασχηματισμού της κοινωνίας
και της κοινωνικής μηχανικής. Κοινωνείται η πραγματολογική αξία του παραγόμενου
εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής και ψυχικής ηρεμίας.
Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές ανισότητες, εκπαιδευτικές ανισότητες, ποιότητα.
1. Εισαγωγή
Στην εισήγηση επιχειρείται να αναδειχθούν βασικές παράμετροι της σχολικής ζωής οι οποίες
επηρεάζονται από τις κοινωνικές ανισότητες και τροχοδρομούν ατομικές πορείες ζωής. Οι
εκπαιδευτικές ανισότητες επηρεάζουν την ψυχική ανθεκτικότητα του μαθητικού δυναμικού οπότε
επιδρούν αρχικά σε ποσοτικά δεδομένα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επόμενα καθορίζουν
κομβικά το βαθμό επίτευξης ποιοτικών αποτελεσμάτων του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Οι επικρατούσες συνθήκες του κοινωνικού τοπίου σε συνδυασμό με αυτές του οικονομικού
πεδίου συντηρούν, διαφοροποιούν και σε σημαντικό βαθμό παγιώνουν κοινωνικές ανισότητες.
Αυτές οξύνουν και τις εκπαιδευτικές ανισότητες οι οποίες συναρτώνται με την ανάπτυξη κάθε
οργανισμού μάθησης. Οι απόψεις των μελών του εξωτερικού περιβάλλοντος και οι θεωρήσεις όλων
των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα, ως συνέχεια των ανισοτήτων του προσωπικού χώρου
και ατομικού χρόνου, διαμορφώνει κουλτούρα συμπεριφοράς, καλλιεργεί στάση δράσης και
ενισχύει λειτουργία αποστολής με κοινωνική ευθύνη.
Η εκπαίδευση ως κοινωνικοποίηση για την απόκτηση συμπεριφορών κοινωνικής συμμετοχής
αποτελέσματος συζευγνύεται με τα συστήματα ανισοτήτων οπότε επηρεάζεται το σχολικό κλίμα
και η κουλτούρα της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Συνακόλουθα το ενδιαφέρον της σχολικής
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κοινότητας ως στόχος εστιάζει στη σταδιακή ανάπτυξη της κοινωνικής επάρκειας του μαθητικού
δυναμικού, στην καλλιέργεια κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής και την ενίσχυση της ψυχικής
ηρεμίας.
Η εφαρμογή υποδείγματος ποιότητας διευκολύνει τη διαχείριση εκπαιδευτικών ανισοτήτων
και υποστηρίζει την εκπαιδευτική αξιοπιστία στις επιλογές της εκπαιδευτικής κοινότητας για
εξομάλυνση αυτών στην πορεία προσωπικής ανάπτυξης.
Αρχικά παρατίθενται εννοιολογικές προσεγγίσεις, γίνεται η αναφορά στις κοινωνικές
ανισότητες και ακολουθεί η καταγραφή των εκπαιδευτικών τούτων. Στον τρίτο άξονα της
εισήγησης, η συσχέτιση κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων οδηγεί στο τέταρτο μέρος όπου
παραμετρικές αναφορές και ποιότητα τεκμαίρουν την ανάγκη μοντέλου ολικής ποιότητας στη
σχολική λειτουργία.
Η σκοπιμότητα της εισήγησης αφορά τη σύνδεση της ποιότητας με την άμβλυνση
ανισοτήτων στη σχολική κοινότητα. Η ανάδειξη αυτών και η διαμόρφωση κουλτούρας ενεργού
κοινωνικής ευθύνης και δικαιοσύνης απαιτεί εργαλείο λειτουργικής ποιότητας στο εκάστοτε
περιβάλλον εκπαίδευσης. Η σημαντικότητα της διατήρησης της ψυχικής ηρεμίας δυνητικά
ανάγεται σε εφαρμογή μοντέλου διοίκησης ολικής ποιότητας επειδή μέσω αυτού αναδεικνύονται οι
ασυνέχειες οικογένειας-σχολείου, η ατέλεια κοινωνικής εξέλιξης, η ενσωμάτωση της κοινωνικής
ταυτότητας και η θετική αξιοποίηση της διαφορετικότητας.
2. Εννοιολογικές προσεγγίσεις
Η ανισότητα δηλώνει τη ποσοτική διαφορά μεταξύ δύο μεγεθών, παραμέτρων (ποσοτήτων).
Επομένως οι κοινωνικές ανισότητες αποτυπώνονται στην κοινωνική κινητικότητα. Ως έλλειψη
ισότητας ερμηνεύει τη διαφορετική πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες. Η αναφορά στις ίδιες ευκαιρίες
ανακαλύπτει παράγοντες οι οποίοι διατηρούν ή δυσχεραίνουν τις διαδρομές για ίση κατανομή
πλούτου και αγαθών μεταξύ των πολιτών. Η ανισορροπία αυτή επιφέρει έλλειψη ψυχικής αρμονίας
αφού συσχετίζεται με το βαθμό συμμετοχής στο ενυπάρχον οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης και
παράλληλα συναρτάται με το υφιστάμενο κοινωνικό μοντέλο.
Ονοματίζουμε μη τυπικές ανισότητες αυτές που οφείλονται στο ανθρωπογενές και το
δομημένο περιβάλλον. Ενδεικτικά η πεζοδρόμηση τμήματος δημοτικής οδού ή ο επιλεκτικός
φωτισμός κάποιας ή η εκλεκτική τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων για ψηφοθηρικούς λόγους είναι
κατ΄ εξακολούθηση ιδιοτελούς προέλευσης μη τυπική ανισότητα. Έτσι, η μη κανονικότητα ενιαίας
αντιμετώπισης αυτών δρα ασυμβατικά στη ψυχική υγεία. Ιδιάζουσες ανισότητες, ανθρωπογενούς
συμπεριφοράς είναι η παράνομη θήρα προστατευόμενων θηραμάτων, η βίαιη αλίευση, η
παραβατική υλοτοτομία, η εξολόθρευση αρωματικών φυτών-βοτάνων, η υπερβόσκηση δασικών
περιοχών και λοιπές δραστηριότητες. Εκάστη ως ρητή απαγόρευση καθώς και αυτή που σε κάποιες
περιόδους
απαγορεύεται για συγκεκριμένα είδη λειτουργεί μειονεκτικά. Επηρεάζει τη
συμπεριφορά, παρεμβαίνει σε στάσεις και διαμορφώνει συμπεριφορές. Κατ’ επέκταση επηρεάζει
αρνητικά πέρα από τη νόμιμη φορολογική λειτουργία και ισορροπίες πόρων. Παράλληλα οξύνει
ατομικά χαρακτηριστικά αισθήματος ισχύος στην τοπική κοινωνία της οποίας η διαχείριση
επηρεάζει σκεπτικά λήψης αποφάσεων δεσμευτικού χαρακτήρα (με ιδιοτελείς αναφορές) και
επομένως ενεργούνται πράξεις οι οποίες ενέχουν ποσοστώσεις ανισοτήτων (με τη στενή έννοια του
ορισμού αυτών). Συμπερασματικά επηρεάζεται η θεώρηση αρκετών, η αντίληψη αρκετών και η
άποψη των νεότερων αφού αυτοί κοινωνικοποιούνται σε αυτής της μορφής οικογενειακό επίπεδο
και τοπικό περιβάλλον.
Ενδιαφέρουσα μορφή ανισότητας που ανακύπτει σήμερα είναι η ενεργειακή φτώχεια η οποία
αποτελεί ένα από τα κρίσιμα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Επηρεάζει
κυρίως τα ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, είτε με τη μορφή ανεπαρκούς πρόσβασης σε
υπηρεσίες ενέργειας για τις αναπτυσσόμενες χώρες είτε με τη μορφή υπερβολικού
κόστους ενέργειας σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Πράγματι, η μεγαλύτερη
ανησυχία των πολιτών σε όλο τον πλανήτη είναι η ανεργία (με το μέσο όρο των καταφατικών
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απαντήσεων των ερωτηθέντων να αγγίζει το 35%. Ακολουθούν η διαφθορά (34%) και φτώχειακοινωνικές ανισότητες (34%). Αυτό προκύπτει από έρευνα που διενήργησε η εταιρεία Ipsos για
τον Ιανουάριο του 2018 εστιάζοντας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι
διαφορετικών χωρών ηλικίας έως 65 ετών. Επίσης, ανησυχούν (σε μικρότερα ποσοστά) για το
σύστημα υγείας, την εγκληματικότητα, την εκπαίδευση, τους φόρους, την τρομοκρατία, την ηθική
παρακμή, τη μετανάστευση και άλλα (Ipsos MORI, January 2018).
Οι κοινωνικές και οι εκπαιδευτικές ανισότητες ως συστήματα περιέχουν παράγοντες και
παραμέτρους αντίστοιχα, οι οποίες ευρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ τους. Η
δυσκολία επίλυσης, στην αναζήτηση λύσεων, σε αυτά τα συστήματα είναι αόριστη (με τη
μαθηματική του όρου έννοια) επειδή οι μεταβλητές (άγνωστοι) είναι αριθμητικά περισσότερες από
τον αριθμό των εξισώσεων τις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε στην προσπάθεια
μοντελοποίησης του προβλήματος, χάριν επιλύσεώς του. Με άλλα λόγια, η παραμετροποίηση δεν
μπορεί να απαντήσει σταθερά και διακριτά για οποιοδήποτε περιβάλλον εκπαίδευσης και κάθε
πεδίο μάθησης, εφόσον απουσιάζουν διαδικασίες μοντέλου ολικής ποιότητας.
Η διοίκηση ολικής ποιότητας ως φιλοσοφία εδράζεται στην ικανοποίηση των εμπλεκόμενων
μελών της σχολικής κοινότητας, στη συμμετοχή του δυναμικού και στη λειτουργική βελτίωση των
διαδικασιών. Δηλαδή το εκάστοτε υπόδειγμα διοίκησης ολικής ποιότητας με στόχο τη βελτίωση
αναφέρεται στην ποιότητα. Με άλλα λόγια, μέσω αυτού ανιχνεύονται ανάγκες και προσδοκίες ώστε
αξιοποιώντας τις εμπειρίες διαδρομής και την γνώση στην εργασία του ανθρώπινου δυναμικού να
ενσωματώνονται κοινά συμφωνημένες παρεμβάσεις βελτίωσης.
Οι εφαρμοζόμενες καθημερινές εστιάσεις σε ποσοτικά δεδομένα που αφορούν το μαθητικό
δυναμικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό υλοποιούν άξονα ενός άτυπα, κεντρικά, εφαρμοζόμενου
μοντέλου ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση, ο οποίος εστιάζει στα κόστη (και δεν γίνεται
συνειρμικά αντιληπτός για τον προγραμματισμό του έργου). Κατά Deming «η χαµηλή ποιότητα σε
κάθε σύστηµα αυξάνει, άµεσα ή έµµεσα τα κόστη». Τα σχολεία πληρώνουν υψηλό τίµηµα για την
έλλειψη ποιότητας που δείχνουν.
Η εφαρμογή, συγκεκριμένου κατά περίπτωση, μοντέλου ποιότητας στη σχολική μονάδα
εξυπηρετεί την ανθρωπιστική προσέγγιση η οποία δίνει έµφαση στο σχολείο ίσων ευκαιριών
(συγκεκριμένο μαθητικό δυναμικό, ιδιαιτερότητες, χαρακτηριστικά) ενώ διαμορφώνει την
αυτοεικόνα του (όραμα, αποστολή, κουλτούρα με βάση τα πραγματολογικά δεδομένα των
αναγκών, προσδοκιών, ενδιαφερόντων του δικού του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος).
Τοιουτοτρόπως ενισχύει τη θέση του στην αγορά, τη φήμη του και τον ουσιαστικό του ρόλο στην
τοπική κοινότητα και ευρύτερη κοινωνία.
Άλλωστε, η εκάστοτε εφαρμοζόμενη δημοσιονομική τακτική και εκπαιδευτική πολιτική
επιβάλλει τη διασαφήνιση του εννοιολογικού των όρων αποτελεσματικό-ανοιχτό-σημερινόσύγχρονο-δημοκρατικό-ποιοτικό-βιώσιμο-αειφόρο κ.ά. σχολείο. Η ερμηνεία και η αποδοχή πολλών
εξ αυτών γίνεται με βάση τις προσωπικές αξίες, τις ατομικές πεποιθήσεις, τη διαδρομή και τα
επιτεύγματα καθενός. Διαφοροποιούνται ως προς τους όρους ποιότητα και αποτελεσματικότητα και
ο προβληματισμός όλων συσχετίζεται με διακηρύξεις, αναφορές, προτάσεις και ευρήματα μελετών.
Σε κάθε περίπτωση, ο από κοινού συμφωνημένος καθορισμός εργαλείου ποιότητας επικουρεί την
άμβλυνση ανισοτήτων στο σχολείο.
Στο σημείο αυτό λοιπόν, διατυπώνεται το διττό ερώτημα:
Ερωτήματα:
Πώς συσχετίζεται η ποιότητα με τις ανισότητες;
Πώς αυτή διαφοροποιείται με την ταξιθέτηση των ανισοτήτων; (με βάση: αφετηρίες,
αφορμές, βίωση, διαδρομή, στόχο, αποτέλεσμα, κ.ά.);
Λόγω κυρίως της έκτασης του πονήματος αυτού, επιλέγεται να γίνονται αναφορές (για την
ποιότητα) κατά την ανάπτυξη του κειμένου σε όλες τις ενότητες.
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3. Θεωρητικό υπόβαθρο
3.1. Κοινωνικές ανισότητες
Κοινωνικές ανισότητες ως ατελής προσβασιμότητα σε πόρους, αγαθά και υπηρεσίες αφορούν
κοινωνικές διαδρομές, οικονομικές συνθήκες, πολιτικές καταστάσεις. Συναρτώνται με μη δίκαιη
πρόσβαση σε υπηρεσίες και ελλιπή κατανομή ωφελειών. Ως διαφορές (έλλειμμα) αναφέρονται σε
άτομα, κοινωνικά σύνολα και ομάδες. Δηλαδή, ως ποσοτικές διαφορές, άπτονται της οικονομίας,
της υγείας, της εκπαίδευσης και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Άπτονται των κοινωνικών
ζητημάτων (φτώχεια, ανεργία, αποκλεισμός, ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, αναξιοπαθούντες, βία,
ρατσισμός) και συνδιαμορφώνουν συνθήκες δημοκρατίας. Επαγωγικά επιδρούν στις αντιλήψεις,
πεποιθήσεις, στάσεις και συμπεριφορές οπότε και ενδιαφέρουν τη σχολική κοινότητα ενταγμένες
στην πολιτειακή και πολιτική παιδεία.
Κοινωνικές μεταβλητές οι οποίες διαμορφώνουν τα συστήματα ανισοτήτων είναι η κοινωνική
τάξη, η κοινωνική ιεραρχία και η ισχύς στην ομάδα. Άλλες κρίσιμες παράμετροι οι οποίες
διαμορφώνουν και εκπαιδευτικές ανισότητες, ως επέκταση των προηγούμενων, είναι η προέλευση,
το φύλο, η εθνικότητα, η φυλή, η σεξουαλικότητα. Η κοινωνική διαστρωμάτωση ως αποτέλεσμα
κοινωνικής κινητικότητας διαδρομείται αφετηριακά από το σχολείο ως μηχανισμού
κοινωνικοποίησης. Με αυτή την οπτική η ενσωμάτωση μοντέλου ποιότητας στη λειτουργία της
μονάδας ενδιαφέρει επειδή συνυπάρχουν αξίες και συλλογική δράση με στόχο την κοινωνική
προσφορά με αλτρουισμό και υγιή συναγωνισμό. Η αναγκαιότητα αυτή, για την εκπαιδευτική
κοινότητα, γίνεται περισσότερο επιτακτική σε περιόδους αποστέρησης, κοινωνικών
μετασχηματισμών, έντονων οικονομικών πιέσεων, βίαιων εργασιακών αλλαγών και περιβάλλοντα
δυναμικής λειτουργίας της κοινωνικής μηχανικής. Με αυτό περιγράφονται η δομή και το
περιεχόμενο των κοινωνικών δικτύων, επεξεργάζονται οι σχέσεις των μελών και να
δρομολογούνται υπηρεσίες, οφέλη, οικονομικά συμφέροντα και πολιτικές διαχείρισης. Με την
εφαρμογή εργαλείου μοντέλου ποιότητας αποτυπώνονται ενέργειες καθημερινής πρακτικής, οι
οποίες ως καταγραμμένες αξιοποιούνται όταν προκύπτει ανάγκη. Με άλλα λόγια, καθίστανται
λειτουργικές οι ανά στάδιο μοντέλου ποιότητας περιγραφόμενες δράσεις επί πραγματολογικών
δεδομένων.
Οι ανισότητες δημιουργούνται από ανθρώπινη επέμβαση οπότε κατά τον Barry (1989),
μπορεί και να αλλάξει από τον ίδιο. Τούτο, το δυνητικό, υποχρεούται να διαφοροποιήσει το
σχολείο μέσω βελτιωτικών παρεμβάσεων, δια της ολικής ποιότητας. Δηλαδή δια της ενσωμάτωσης
εργαλείου ποιότητας το οποίο βήμα-βήμα διαμορφώνει την ατομική αντίληψη με βάση (Λεονταρή,
1996, σ. 11), τις «δύο χαρακτηριστικές πλευρές της προσωπικής μας αντίληψης για τον κόσμο
δηλαδή τη γνώση του εαυτού μας και τη γνώση μας των άλλων ανθρώπων». Άλλωστε, σχετικά με
τον εαυτό μας, η εικόνα που φτιάχνουμε για εκείνον καθορίζει την ίδια μας τη συμπεριφορά στο
μέλλον, καθώς, επηρεάζει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς
και τα αντίστοιχα κίνητρά μας για δράση (π. π.).
Τεκμαίρεται λοιπόν ότι, ο βαθμός στον οποίο εκφράζονται οι ανισότητες διαφέρει από
κοινωνία σε κοινωνία (Barry, 1989∙ Clayton & Williams, 2000∙ Goodman, 2001). Επομένως από
τόπο σε περιοχή και από το ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στο άλλο, η διαχείριση ανισοτήτων
απαιτεί εστιασμένα βήματα μοντέλου ολικής ποιότητας. Ενισχυτικά σε αυτό, «για τον Brunswik, οι
ιδιότητες ενός αντικειμένου που γίνονται αντιληπτές είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού
αντικειμένου και ατόμου, του οποίου η προηγούμενη εμπειρία παίζει σημαντικό ρόλο» (Segall,
κ.ά., 1996, σ. 98).
Άλλωστε για να γίνει αντιληπτή η συμπεριφορά του άλλου, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να έχει
δυνατότητες συντονισμού που να προκύπτουν από τους κοινωνικούς του στόχους και την εμπειρία
που έχει αποκτήσει στην αντίληψη (Smith &, Bond, 2005, σ. 200). «Συχνά κρίνουμε τους άλλους
από μια μόνο ιδιότητά τους ή από μια πρώτη εντύπωση. Το αποτέλεσμα είναι να κρίνουμε
εσφαλμένα» (Παπαδόπουλος, 2001, σ. 190). Επομένως, η ενσωμάτωση εργαλείου ποιότητας στο
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σχολικό περιβάλλον διευκολύνει την αντίληψη με την οποία κατά (Χουντουμάδη, Πατεράκη,1997,
σ. 305), ως «νοητική λειτουργία τα δεδομένα των αισθήσεων οργανώνονται σε ενότητες με νόημα
και ερμηνεύονται με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες του ατόμου». Από αυτά διαφαίνεται η
ανάγκη αξιοποίησης εργαλείου ποιότητας επειδή με την ενσωμάτωση αυτού αποτυπώνονται
στιγμιότυπα της καθημερινής σχολικής ζωής τα οποία χρήζουν βελτιωτικών τροποποιήσεων.
Η αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων λόγω του περιεχομένου της εκπαίδευσης
συνδέεται με την κοινωνία και τις διαχρονικές αλλαγές στα δομικά της στοιχεία.
Από την ανάγκη κοινωνικοποίησης χαμηλών στρωμάτων και την υποχρεωτική εκπαίδευση, η
εκπαίδευση για την αγορά εργασίας (θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου) διευρύνει τις ευκαιρίες,
ενδιαφέρεται για συμμετοχή στο θεσμό όλων των παιδιών χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Με
τον όρο «αποκλεισμός» περιγράφονται διαστάσεις που αφορούν συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού,
ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, πρακτικές φορέων εκπαίδευσης. Συναρτώνται
φυσικοκοινωνικά χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού, παράμετροι της μαθησιακής πορείας
και ο όρος εμφανίζεται σε κείμενο της ευρωπαϊκής ένωσης το 1989 για να περιγράψει τα
φαινόμενα φτώχειας και ανεργίας, τα οποία συνδέονται με την έλλειψη δυνατοτήτων πρόσβασης σε
υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και εκπαίδευσης (Levitas, 2004‧ Παπαδόπουλος,
2002‧ Αλεξίου, 1999, όπ. αναφ. Καντζάρα, 2010, σ. 355). Σε περιόδους έντονων κοινωνικών
μετασχηματισμών η αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων εντείνεται με βάση το υφιστάμενο
κοινωνικό μοντέλο οπότε οι προσπάθειες άμβλυνσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων οδηγεί σε
φρασεολογίες αξιολογικών συγκρίσεων, ενιαιοποιημένων πρακτικών και αποτελεσματικότητας ως
προς τα μαθητικά επιτεύγματα.
Οι ενυπάρχουσες εκπαιδευτικές ανισότητες ως προέκταση των κοινωνικών ερμηνεύονται με
τις προσεγγίσεις σχετικά με τις αλληλεξαρτήσεις κοινωνίας και θεσμών της εργασίας, σχολείου,
οικογένειας.
Από την αρχή της αντιστοιχίας ανάμεσα στην εργασία και την υποχρεωτική εκπαίδευση
(Bowles, Gintis, 1977, όπ. αν. Καντζάρα, 2010, σ. 362), την θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου
(Bourdieu και Passeron 1973‧1977, π. π.), τον γλωσσικό κώδικα (Bernstein, 1991, π.π.,σ.363)
οδηγούμαστε στην παγκοσμιοποίηση με τις αναδυόμενες νέες τάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής και
θεώρησης του περιεχομένου της εκπαίδευσης. Η κατάρτιση, εξειδίκευση, η συνεχής επαγγελματική
εκπαίδευση κυριαρχούν στις διαλογικές αναφορές, τις πολιτικές διακηρύξεις και τις στρατηγικές
της δια βίου μάθησης διαμορφώνοντας περιβάλλον μόρφωσης με επιμερισμό της προσωπικής
ευθύνης στον καθένα ατομικά. Ταυτόχρονα η κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού συστήματος
διαμορφώνει νέα δεδομένα, ευκαιρίες και πεδία δράσης έντονου ανταγωνισμού, καταμερισμού της
εργασίας καθώς παράλληλα οι σχέσεις εξουσίας στην ευρύτερη κοινωνία ενυπάρχουν στο
περιβάλλον εκπαίδευσης. Συνακόλουθα η αναξιοκρατία, η έλλειψη σαφούς μοντέλου οικονομικής
ανάπτυξης, η ανάπτυξη τμημάτων σχολών μαζικής εκπαίδευσης, η έλλειψη μαθητείας κλπ
συνδέονται με τον έλεγχο εισόδου νέων μελών στις κοινωνικές ομάδες κύρους, διατηρώντας
ανισότητες.
Η ευελιξία στην εργασία, η καινοτομία, οι καλές πρακτικές και αρκετές προσπάθειες
μεταρρύθμισης δεν οδήγησαν στα αναμενόμενα σχετικά με τις συνέπειες των κοινωνικών
λειτουργιών της εκπαίδευσης. Προκύπτει λοιπόν η ολιστική θεώρηση του σχολείου ως δυνατότητα
ενδυνάμωσης του θεσμού της λειτουργίας του σχολείου για κοινωνική αλλαγή. Η αναντιστοιχία
εκπαίδευσης και θέσεων εργασίας (Cedefop, 2014‧ 2013), η υπέρβαση της ήσσονος προσπάθειας,
οι θετικές αξίες (Μηλιωρίτσας, κ. ά, 2017), η ατελής δημιουργικότητα, η άνευρη μαθητική
καθημερινή παρουσία οδηγούν στη διερεύνηση των εσωτερικών χαρακτηριστικών του εκάστοτε
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Με αυτή την οπτική, η αδύναμη ευρηματική ενασχόληση με
εμπειρικές έρευνες μικρές κλίμακας τοπικού ενδιαφέροντος διευκολύνονται με την εφαρμογή
εργαλείου ποιότητας. Διότι κατά την τμηματική λειτουργία αυτού, αναδύονται παράμετροι
ανισότητας που συμβάλλουν στην αναπαραγωγή της κοινωνίας. Η ενασχόληση με τις υφιστάμενες
διαφορές με σκοπό την άμβλυνσή τους απαιτεί ενσωμάτωση εργαλείου ποιότητας. Επιπρόσθετα, η
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κατασκευή διαφοροποιημένων θεωριών για την πραγματικότητα, σχολική και κοινωνική, οι οποίες
λαμβάνουν υπόψη και την κοινωνική αλλαγή (Chariot, 1999‧ Foster et. al., 1996, όπ. αναφ.
Καντζάρα, 2010, σ. 371) και η άντληση στοιχείων για την εξομάλυνση των εκπαιδευτικών
ανισοτήτων υποστηρίζεται λειτουργικά με μοντέλο ολικής ποιότητας.
Ακολουθεί η περιγραφή υποσυνόλων εκπαιδευτικών ανισοτήτων για την ανάδειξη της
σπουδαιότητας ενσωμάτωσης εργαλείων ποιότητας, στη λειτουργία της σχολικής κοινότητας,
καθώς η συμφιλίωση με αυτά είναι επίκαιρη και επιπρόσθετα υποστηρίζει την αυτονομία κάθε
σχολικής μονάδας στο πλαίσιο ανάπτυξής της.
3.2. Εκπαιδευτικές ανισότητες
Οι εκπαιδευτικές ανισότητες είναι συνάρτηση της προσβασιμότητας, της ισότητας ευκαιριών.
Από την υποεκπαίδευση στον αποκλεισμό και από τον αναλφαβητισμό στην τεχνολογική φτώχεια
οι εκπαιδευτικές ανισότητες κυριαρχούν με τις διαβαθμίσεις των κινήτρων για μάθηση, την
επίδοση, τη σχολική επιτυχία, την ετερότητα και την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Διάφορες
μεταρρυθμίσεις για την υποχρεωτική εκπαίδευση και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας δεν επέφεραν
τα ζητούμενα σε συνάρτηση με την ποικίλη κουλτούρα των κοινωνικών και άλλων δομών, τις
τριτοβάθμιες σπουδές και τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Αρκεί να εισάγουμε στη συζήτηση τη
μεγάλη διάρκεια σπουδών, την προσωπική ευθύνη και την οικονομική επιβάρυνση.
Εκπαιδευτικές πολιτικές, συνολικότερης εμβέλειας, για άμβλυνση των εκπαιδευτικών
ανισοτήτων όπως η ενισχυτική
διδασκαλία, οι ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας, η
διαφοροποίηση της διδασκαλίας και λοιπές δεν απέφεραν τα προσδοκώμενα παρά την εκπαιδευτική
διεύρυνση από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και αυτό γιατί δεν επετεύχθη το άλμα ποιότητας που
είναι αντιληπτό με βάση τα πραγματολογικά δεδομένα της κοινωνίας. Ακόμη οι άξονες της δια
βίου μάθησης συσχετίζονται, περιπλέκονται και αναλύονται με ζεύγη παραγόντων και παραμέτρων
που αφορούν τις ανισότητες. Ενδεικτικά ζεύγη αυτών είναι τα: οικονομικό-πολιτικό κεφάλαιο,
δημόσια εκπαίδευση-ιδιωτικοποίηση, επιλογή τύπου σχολείου και οικογενειακές δαπάνες
εκπαίδευσης, μεταπτυχιακοί τίτλοι και αγορά εργασίας, προσοντοποίηση και επαγγελματική
ανέλιξη, προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης με έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση.
Ενισχυτικά σε αυτό, η ατομική ευθύνη μεταφέρεται στον πολίτη σε περιόδους έντονων κοινωνικών
μετασχηματισμών. Προκύπτει λοιπόν, άδηλα και άρρητα ότι η διαχείριση της ενυπάρχουσας
ανισότητας, κατά περίπτωση, επιβάλλει την εφαρμογή μοντέλου ποιότητας. Και τούτο γιατί κατά
τον Ηράκλειτο (Περί Φύσεως) «παρότι ο λόγος είναι κοινός, οι περισσότεροι ζουν σαν να έχουν
μια ιδιωτική ευφυΐα».
Διαχρονικά από την εξασφάλιση των κτιριακών υποδομών, του εξοπλισμού και την
αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού οδηγηθήκαμε σε περιπτώσεις λειτουργικού αναλφαβητισμού
και την αντιμετώπιση άλλων μορφών ανισοτήτων. Όπως η κατανόηση της ετερότητας, η
αξιοποίηση ευκαιριών για βελτίωση των γνωστικών του δεξιοτήτων και ο βαθμός που αυτές
δυσχεραίνονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αφού οι μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί να
οδηγήσουν τους περισσότερους ανθρώπους στην «φτώχεια» (Χόκινγκ, 2015) υποστηρίζοντας ότι η
τεχνολογία ευθύνεται, εν μέρει, για την αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας. Η αναδιανομή του
πλούτου συνδέεται και με την τεχνολογική εξέλιξη και η τεχνολογία διευρύνει το εκπαιδευτικό
χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών μαθητών Το ερευνητικό κέντρο Pew διαπιστώνει σημαντικές
αποκλίσεις στη χρήση των «έξυπνων» συσκευών στην τάξη, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα
(kathimerini.gr, computers, 7-3-2013).
Οι ευκαιρίες, η ισότητα ευκαιριών, η σχολική αποτυχία, η διαρροή και η επίδοση υπήρξαν
άξονες μεταρρυθμίσεων και εκπαιδευτικών πολιτικών. Η υποχρεωτική εκπαίδευση, η δωρεάν
παιδεία ως μέτρα, σε βάθος χρόνου, δημιούργησαν συνθήκες μαζικής εκπαίδευσης (από το κράτος
πρόνοιας περάσαμε στην πληρωμή των μεταπτυχιακών και των κάθε μορφής επιμορφωτικών
προγραμμάτων επιστημονικής ανάπτυξης, διαβαθμίζοντας ανισότητες. Η θεματική αναρχία αυτών
και η πληθώρα προσφοράς τους, προσπαθεί να καλύψει την απειλή του τεχνολογικού ή ψηφιακού
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αναλφαβητισμού για βελτίωση προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και συγχρονισμό με
τις επαγγελματικές ανάγκες. Επιπλέον η διαρκής απαίτηση απόκτησης αυξημένων προσόντων,
δηλώνει τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον
επαγγελματικό προσανατολισμό και τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Εξ αυτού, η
ανταλλαξιμότητα τίτλων (φτηνά και ακριβά μεταπτυχιακά) διατηρεί εστιασμένη ανισότητα και
βίαιο ανταγωνισμό.
Διάφορες έρευνες αποτυπώνουν τις ενυπάρχουσες ανισότητες και τις τάσεις αυτών.
Ενδεικτικά, η ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, 2011) για τα βασικά μεγέθη της
εκπαίδευσης, η οικονομική ανισότητα (ΕΛΣΤΑΤ, 2016) και στατιστικές κατανομής εισοδήματος
για το δείκτη άνισης κατανομής του εισοδήματος, συντελεστής Gini (Eurostat, 2017) και λοιπές
τροφοδοτούν πολλαπλές αναγνώσεις ανισοτήτων, διασαφηνίζουν ερμηνείες περί συνοχής και
ανάπτυξης καθώς παράλληλα επικουρούν δυνατές συμπληρώσεις και επιθυμητές υποδείξεις
άμβλυνσης αυτών. Για τούτο η κριτική στάση του κατά περίπτωση εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
δυνητικά επενδύει στην αξιοποίηση εργαλείου ποιότητας. Πράγματι, σε σημαντικό βαθμό η
εκπαιδευτική κοινότητα χρεώνεται τις επιπτώσεις των εκπαιδευτικών ανισοτήτων (αίτια και
πολιτικές αντιμετώπισης) και δεν μπορεί να λογοδοτήσει αξιόπιστα χωρίς μετρήσιμα στοιχεία
ενεργειών, με βάση εργαλείο ποιότητας. Η μαθητική αφάνεια, με την έννοια της άνευρης
μαθητικής παρουσίας είναι έντονα διακριτή σε περιόδους έντονων κοινωνικών μετασχηματισμών.
Η λογική της ήσσονος προσπάθειας και οι επικρατούσες αξίες συνυπάρχουν με την έλλειψη
ενδιαφέροντος των μαθητών για το σχολείο και την αρνητική στάση τους για τους εκπαιδευτικούς.
Σε συνέχεια αυτού, η αποβιομηχάνιση και η ανισορροπία εκπαίδευσης-εργασίας, οι χαμηλές
σχολικές επιδόσεις, οι μαθησιακές δυσκολίες και λοιπά, ως δευτερογενείς παράγοντες αποτελούν
αφορμές διαλόγου για την αναποτελεσματικότητα του σχολείου. Η οποία μαζί με τις αδυναμίες του
παραδοσιακού σχολείου οδήγησαν σε ακραίες διατυπώσεις (Illich, 1971) για την κατάργησή του.
Γίνεται αντιληπτή, λοιπόν, η διαχρονική ύπαρξη ανισοτήτων (με την έννοια της μη ικανοποιητικής
ανταπόκρισης σε ατομικές προσδοκίες). Η αποτύπωση αυτή καταγράφεται με τον ετεροχρονισμό
των προσωπικών επιτεύξεων ίδιων αφετηριών και τη διαφορά φάσης στις ατομικές διαδρομές
κοινωνικής κατάκτησης. Με αυτή την οπτική είναι ικανό ένα εργαλείο εφαρμογής ποιότητας στη
μονάδα να ανταποκριθεί στην τοπική κοινωνία, αντικειμενικά και αξιόπιστα, λογοδοτώντας θετικά
υπέρ των σχολικών επιτεύξεων και των μαθητικών επιτευγμάτων.
Συνακόλουθα, η ικανότητα λειτουργικής δημιουργικότητας στο σχολικό χώρο εργασίας
(Μηλιωρίτσας, 2016) παρακάμπτεται και δεν καταγράφεται χωρίς εργαλείο ποιότητας. Ακόμη
περισσότερο, ο βαθμός στον οποίο δίνεται έμφαση στη σχέση μεταξύ ατομικής δημιουργικότητας
και κοινωνικών δομών επειδή σχετίζεται με τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου και τις
οικονομικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης, λειτουργεί αρνητικά στην άμβλυνση εκπαιδευτικών
ανισοτήτων. Σε αυτό το περιβάλλον και με απουσία εργαλείου ποιότητας, η δημιουργικότητα δεν
μελετάται ως κοινωνικό αγαθό ενώ η ανάπτυξη κριτικής σκέψης εγκλωβίζεται στην επίτευξη
ποσοτικών ζητουμένων.
Στα ενυπάρχοντα υποσυστήματα εκπαιδευτικών ανισοτήτων συμβάλλουν τα επόμενα.
Η ποσοτικοποίηση της εκπαίδευσης (αριθμοί, υποχρηματοδότηση) συμβαδίζει με τα ποσοστά
χρηματοδότησης σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν καθώς οι μειώσεις αυτών
διαμορφώνουν συνθήκες ανάληψης των ευθυνών από τον καθένα προσωπικά. Σε αυτό το πλαίσιο,
οι κατά καιρούς αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών σχετίζονται με τα κόστη
υποδομών, εξοπλισμών και ανθρώπινων πόρων. Οι μεταβολές σχολικών μονάδων και η
κινητικότητα εστιάζουν σε ποσοτικές παραμέτρους.
Το εξεταστικοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα, η φροντιστηριακή υποδομή και οι πολύ
υψηλές ιδιωτικές δαπάνες (κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση), αντίκεινται στη δημόσια
δωρεάν εκπαίδευση και δεν διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, αφού αυτές είναι ανάλογες της οικονομικής
κατάστασης των γονέων. Οι γονείς δηλώνουν ανικανοποίητοι από την ποσότητα και την ποιότητα
των υπηρεσιών που προσφέρει το δημόσιο σχολείο (Παπακωνσταντίνου, 2000, σ.σ. 33-34). Ακόμη
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εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με τη μη σύγκλιση παραμέτρων ισόρροπης ανάπτυξης και την
ύπαρξη ανισοτήτων (Μηλιωρίτσας και Μηλιωρίτσα, 2017, σ.σ. 641-646). Με αυτή την οπτική, οι
αυξανόμενες ταξικές και αρκετές κοινωνικοοικονομικές ανισότητες γίνονται εκπαιδευτικές.
Σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, από την ανάγκη για γνώση περάσαμε στην κατάρτιση
και μετά στην εξειδίκευση. Η παράταση της ανεργίας μέσω της μεγάλης διάρκειας σπουδών, με
ενυπάρχουσες ανισότητες, ώθησαν τα προγράμματα της δια βίου μάθησης (θεματικοί τίτλοι,
αντικειμενική πληροφόρηση και λοιπά) στα οποία υπάρχουν στοιχεία ανισότητας (συμμετοχή,
τοποθέτηση, αξιοποίηση, αποτέλεσμα). Τα σημάδια της
περιθωριοποίησης αρχίζουν να
προβληματίζουν καθώς δυσχεραίνεται συνεχώς η παρακολούθηση των εξελίξεων. Σε αυτό το
περιβάλλον, λοιπόν, η αντίληψη για την «παθολογία» του σχολείου επεκτάθηκε στη «θεωρία των
πολιτιστικών διαφορών». Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία η σχολική πρακτική βασίζεται κυρίως στην
κουλτούρα των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων που είναι άγνωστη, απρόσιτη και καταπιεστική
για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων (Freire, 1974, σ. 66).
Σε περιόδους βίαιων κοινωνικών μετασχηματισμών, η ρητορική της κοινωνικής καινοτομίας
και η φρασεολογία της κοινωνικής οικονομίας συμβαδίζουν με το εφαρμοζόμενο κοινωνικό
μοντέλο και όλα μαζί συναρτώνται με κοινωνικά ζητήματα και τις επιπτώσεις αυτών στη σχολική
επίδοση, τη μαθητική διαρροή και την απόκτηση προωθητικών δεξιοτήτων ζωής (Μηλιωρίτσας,
2016). Οι εξ αιτίας αυτών κοινωνικές αποτυχίες, παρεκκλίνουσα δράση και παραβατική
συμπεριφορά χωρίς υπόδειγμα ποιότητας δεν μπορεί να αποτυπώσει τα σταδιακά βήματα
ενσωμάτωσης για ωφέλεια. Με άλλα λόγια, δυσχεραίνεται το ζητούμενο κατά τον Freire (1974, σ.
30), «η ίση συμμετοχή όλων στην εξουσία, ώστε να μπορούν να συναποφασίζουν για θέματα που
τους αφορούν και να έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την πορεία τους».
Σε αυτή την κατεύθυνση, στο PISA (OECD,2006) ορίζεται η ικανότητα ανάγνωσης των
μαθητών ως: «η κατανόηση, η χρήση και η κριτική σκέψη πάνω σε γραπτά κείμενα, για τους
σκοπούς επίτευξης των ατομικών στόχων, για την ανάπτυξη της γνώσης και του προσωπικού
δυναμικού και για τη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι». Η προϋπόθεση γλωσσικών και
γνωστικών διεργασιών με διάδραση για οικοδόμηση συλλογισμών ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως.
Αρχικά ως ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το σχολείο. Δεύτερον, ως ποσοστό του
κοινωνικού υπόβαθρου του σχολείου και τρίτον ως επιρροή της οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής κατάστασης της μονάδας στις μαθητικές επιδόσεις. Δηλαδή, συμπλέκει τα συστήματα
κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Η βαθύτερη εστίαση αφορά συσχέτιση οικογενειακής
αγωγής και ποιοτικών παραμέτρων μαθησιακής πορείας (ομαδικότητα, λειτουργία μέσα και έξω
στην ομάδα, προσδοκίες, ενδιαφέροντα, κλπ) καθώς και παράγοντες εισροών (υποδομές,
εξοπλισμός, πόροι, κ.ά.). Αυτά μπορούν να υπάρξουν στις φάσεις ενός εργαλείου ποιότητας. Άτυπα
συλλειτουργεί η ποιότητα για αποτελεσματικότητα στην αξιολόγηση του παραγόμενου
εκπαιδευτικού έργου. Προφανώς και αβίαστα απαντάται το πρώτο κύριο ερώτημα του πονήματος.
Οι ανισότητες συνδέονται με την οικονομική σημασία της εκπαίδευσης Για την κατανόηση
αυτή πρέπει να συσχετίσουμε την κοινωνική της δομή με τα είδη συνειδητοποίησης, τις μορφές
συμπεριφοράς, τα χαρακτηριστικά των διαπροσωπικών σχέσεων και προσωπικότητας που ενισχύει
ή επιβάλλει στους μαθητές (Bowles, 1977, σ.σ. 141-145). Η ενσωμάτωση εργαλείου ποιότητας
διευκολύνει την ορθολογική διαχείριση των παραπάνω λειτουργιών. Επειδή αυτές
συνδιαμορφώνονται στις διάφορες οικονομικές περιόδους βάσει πολιτικών στρατηγικών,
ιδεολογικών αντιλήψεων και προσωπικών ανελίξεων ανακυκλώνοντας τις κοινωνικές δομές, τις
οικονομικοπολιτικές τακτικές και τις πολυεπίπεδες πρακτικές.
Οι ανισότητες τεκμαίρονται από συγκρίσεις που αφορούν, πρώτον την απόκτηση τίτλων,
πιστοποιητικών ειδίκευσης και την ανταλλάξιμη αξία αυτών και δεύτερον τη συνάφεια μεταξύ
εκπαίδευσης και απασχόλησης. Έτσι από την ικανότητα στη δεξιότητα, την ειδική γνώση στην
εξειδικευμένη δεξιότητα, οδηγηθήκαμε στη βασική ικανότητα, στην ανταλλάξιμη πληροφορία
(κλειστή). Πώς; Με επανεκπαίδευση, συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και μάθηση στην
εργασία για απασχολησιμότητα και όχι απασχόληση, σε περιβάλλον ευελιξίας και
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προσαρμοστικότητας στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Παράλληλα με υπερπροσφορά
προγραμμάτων, μεταπτυχιακών ειδικεύσεων με έντονη κινητικότητα η οποία προσφέρει βίαια
ανταγωνιστικά πεδία υπερθετικά προσοντοποιημένης εργασίας, χαμηλού κόστους, ελαστικών
συνεργασιών, ατελών συμβάσεων και αδύναμων εργασιακών σχέσεων. Με άλλες λέξεις, η επιλογή
σχετίζεται με την κοινωνική διαστρωμάτωση και παραλληλίζεται με τη σχολική αποτυχία και τα
κυρίως κοινωνικά της αίτια όπου σύμφωνα με (Φραγκουδάκη,1985) μέσα από μελέτες
προτείνονται ερμηνείες, εντοπίζοντας τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους αναπαράγεται η
κοινωνική διαστρωμάτωση στη σχολική επιλογή.
Η αναδρομική σύνοψη των εκπαιδευτικών ανισοτήτων διαχρονικά αναδεικνύει τη συσχέτιση
πολυεπίπεδων οικονομικών παραγόντων, ποικίλων πολιτικών και ιδεολογικών αλλαγών.
Τοιουτοτρόπως η εναλλαγή ευρύτερων πολιτικών και οι πυλώνες διάφορων εκπαιδευτικών
κατευθύνσεων οδηγούν σε ενσωμάτωση, στην εθνική εκπαιδευτική πρακτική, παρεμβάσεων τις
οποίες καλύπτει λειτουργικά ένα εργαλείο ποιότητας. Και τούτο γιατί οι ανισότητες
δημιουργούνται, ενυπάρχουν και θα παραμείνουν. «Η κοινωνία µε τη γέννηση παραλαµβάνει ένα
βιολογικό, ένα ατοµικό ον, που πάνω του επενδύει ένα άλλο, το κοινωνικό όν, τέτοιο που να τη
διαιωνίζει». (Durkheim 1973, p.p. 28, 51-55).
Ο βαθμός άμβλυνσης και η ικανότητα εξομάλυνσης συνάδει με το χρονικό διάστημα στη
διάρκεια του οποίου θεραπεύονται. Προφανώς, ομιλούμε για ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Η
απόδοση παρεμβατικών δράσεων, συμβουλευτικής και ενεργοποίησης των μελών της σχολικής
κοινότητας, με ενιαία θέση απέναντι στις ανισότητες, συναρτάται με τη συχνότητα ενεργειών και
τον αριθμό των μελών τα οποία ωφελούνται. Αυτά αποδίδουν και αποδίδονται πραγματολογικά με
την ενσωμάτωση εργαλείου ποιότητας.
Από τα προλεγόμενα, τα ερωτήματα συσχετίζουν τα σύνολα ανισοτήτων.
Συσχέτιση κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων
Το ένα σύστημα επηρεάζει το άλλο αφού αναφέρονται στην επικοινωνία μέσα στην
οικογένεια, στην αναγνώριση των συναισθημάτων και τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις. Η
προέκταση αυτών επηρεάζει την οικογενειακή αγωγή και τροφοδοτεί την έκφραση
συναισθημάτων, παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και στάσεις που εκδηλώνονται στη σχολική
κοινότητα και ενδιαφέρουν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
Η συσχέτιση γίνεται άμεσα κατανοητή από τις ακόλουθες αναφορές, εμπειρικές προσεγγίσεις
και μελετητικές προσπάθειες. Οι Akerlof και Kranton (2000) ενσωματώνουν την κοινωνική
ταυτότητα των ατόμων σε ένα θεωρητικό μοντέλο της φτώχειας και δείχνουν ότι ο κοινωνικός
αποκλεισμός μπορεί να οδηγήσει σε ισορροπία στην οποία τα «αποκλειόμενα» άτομα αποφεύγουν
οικονομικές δραστηριότητες που είναι αποδοτικές. Έτσι, αν σε αυτό ενσωματώσουμε τη ψυχολογία
και την κοινωνιολογία της ταυτότητας ενός ατόμου σε οικονομικά μοντέλα συμπεριφοράς τότε οι
επιπτώσεις στην οικονομική ανισότητα μπορεί να είναι πολύ ευρύτερες (όπ. αναφ. Afridi, et.al.,
x.x., p.1). Οι Hoff και Pandey (2006, 2012) βρίσκουν ότι η κοινωνική ταυτότητα - ένα προϊόν της
ιστορίας και του πολιτισμού - διαμορφώνει το σύστημα πεποιθήσεων κάποιου και έχει έντονες
επιπτώσεις στις επιδόσεις ενός ατόμου στο πλαίσιο κινήτρων (π.π., p. 5). Δηλαδή επηρεάζεται η
ομάδα, η συνεργασία, η απόδοση, η συνοχή, η ανάπτυξη. Επηρεάζονται οι προτιμήσεις και η
οικονομική συμπεριφορά. Και όλα τα παραπάνω συσχετίζουν την εγχώρια κινητικότητα του
εργατικού δυναμικού και τους φραγμούς στην κοινωνική κινητικότητα με την ανισότητα, την
οικονομική κατάσταση, την απόδοση και το εισόδημα. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
στην ψυχολογία (Bargh, 2006) και μερικές πρόσφατες οικονομικές μελέτες (Hoff and Pandey,
2006; Benjamin, Choi and Strickland, 2010, όπ. αναφ. Afridi, et.al., x.x., p.10, Benjamin, Choi and
Fisher, 2013), η εκκίνηση κοινωνικών ταυτοτήτων μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά και τις
στάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι δείκτες των κοινωνικών ανισοτήτων προτρέπουν σε ανησυχίες
για την αύξηση αυτών ανισοτήτων λόγω της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης. Προδήλως, η
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αυξητική τους τάση συναρτάται με τους ρόλους, τις αξίες και την παρουσίαση του εαυτού στην
καθημερινότητά μας με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Επομένως τα στοιχεία αυτά διαμηνύουν την
ανάγκη εργαλειακής διασφάλισης ποιότητας επειδή υποστηρίζουν τον απολογισμό αποτελέσματος
στη σχολική κοινότητα.
Έτερο κομβικής σημασίας στοιχείο συσχέτισης είναι η κοινωνική δικαιοσύνη στο σχολείο.
Στις προσδοκίες όλων μας είναι αυτό που ο Rawls (2001), προσπάθησε να δείξει στη «θεωρία της
δικαιοσύνης» δηλαδή, «ότι είναι μέχρι σ' έναν βαθμό στο χέρι μας να υπερβούμε έλλογα τους
φυσικούς και κοινωνικούς μας προκαθορισμούς» για ελεύθερη, δίκαιη και πολιτικά βιώσιμη
κοινωνία. Κάθε ένα από αυτά τα τρία αιτήματα εμπλέκουν ανισότητες. Παράλληλα, συνάλληλη
καταγράφεται η μη ύπαρξη αρμονίας στις εκπαιδευτικές ανισότητες. Οφείλει όμως η σχολική
κοινότητα να προσπαθεί λειτουργικά για ψυχική ανθεκτικότητα και να διαμορφώνει συνθήκες οι
οποίες οδηγούν σε κανονικότητα καθώς επενδύει σε ποιοτικές παραμέτρους μαθησιακής πορείας
(με βάση εργαλείο ποιότητας). Και τότε με υπαρκτή ψυχική ανθεκτικότητα είναι δυνατόν να
προκύψουν εκπαιδευτικά αγαθά προστιθέμενης αξίας (δεξιότητες, ικανότητες αποκατάστασης,
κοινωνική αντίληψη, συνεισφορά, αξιόλογος εργασιακός βίος, ικανοποίηση στην εργασία, κ.ά.)
χάριν οφέλους όλων των εμπλεκόμενων στη σχολική κοινότητα. Συναρτώμενα, κομβικό
ενδιαφέρον της σχολικής κοινότητας αποτελεί η κοινωνική δικαιοσύνη (ευκαιρίες, συνθήκες,
ικανότητα, αποτέλεσμα). Με βάση τον τελευταίο συσχετισμό η εργαλειακή ενσωμάτωση
υποδείγματος ποιότητας είναι απαιτητή. Επιπρόσθετα λοιπόν, ωφελείται η κοινωνικοποίηση,
προσκτάται συμβατότητα συνεργασίας με άλλους και περαιτέρω συμπόρευση ίδιων θέσεων επί
συγκεκριμένων στοχοθεσιών αποστολής και δράσης. Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει αυτόαξιολόγηση για βελτίωση.
Επιπλέον της συνδρομής στην ψυχική υγεία, ο συγκερασμός της διαφοροποίησης των αξιών
σε συνάρτηση με τις ανισότητες και η συνεργατική διαπραγματευτική πρόταση στην τοπική
κοινωνία, ευνοούνται δια της ένταξης και αξιοποίησης εργαλείου ποιότητας. Παράλληλα και
αθροιστικά σε αυτά με εργαλείο ποιότητας αξιολογούνται προληπτικά ενέργειες σε σχέση με
πιθανές επιπτώσεις λόγω του δημοσιονομικού κόφτη (κινητικότητα, μαθητική διαρροή, και λοιπά).
Κοντολογίς, η προστιθέμενη αξία ενυπάρχει στους λόγους υπέρ.
3.3. Λόγοι υπέρ εργαλείου ποιότητας
Αφορούν την καταγραφή παραγόντων, την ενδιάμεση εποπτεία παραμέτρων και τον
ανασχεδιασμών των επιτεύξεων.
Η συναρτησιακή σχέση μεταξύ των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων επηρεάζει τη
σχολική λειτουργία. Η δε μεταξύ τους ποσοστιαία παλινδρόμηση διαμορφώνει νέα δεδομένα
διαχείρισης στη σχολική κοινότητα. Ωστόσο η μη ύπαρξη σαφούς υποδείγματος οικονομικής
ανάπτυξης και το υφιστάμενο κοινωνικό μοντέλο διαφοροποιούν παραμέτρους της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
Είναι γεγονός ότι τα πέντε πεδία της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου δανείζονται
εργαλεία των παλαιότερων και σύγχρονων μοντέλων διοίκησης ολικής ποιότητας. Το αυτό ισχύει
και με τους τέσσερις άξονες του φύλλου αποτίμησης αξιολογικής διαδικασίας των διευθυντών
(Ιούνιος 2017) από τους συλλόγους διδασκόντων (οι οποίοι εμπεριέχουν τη διαχείριση των
υποσυνόλων ανισοτήτων).
Διαμηνύεται δυνατό πλαίσιο αυτονομίας της μονάδας μέσα από εφαρμογή μοντέλου
ποιότητας επειδή διευκολύνεται η αυτοαξιολόγηση και επομένως η λογοδοσία με όρους σχολικής
επιτυχίας (βάσει των ενυπαρχουσών ανισοτήτων, διαφορετικά επίπεδα επιτυχίας-πρόσβαση στις
ευκαιρίες). Ακόμη κοινωνείται διακριτά και αξιόπιστα η σχολική αποτελεσματικότητα έναντι
συγκριτικών διαδικασιών (επιμένοντας σε φρασεολογικές παρεκκλίσεις και όχι στα τοπικά δυνατά
σημεία της μονάδας). Με άλλα λόγια αποφεύγονται περιπτώσεις κατηγοριοποίησης σχολείων και
επιλογής άλλου πλέον αποτελεσματικού (διατηρώντας την ανισότητα με κριτήριο τον τύπο
σχολείου).
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Αναφέρονται στην παραμετροποίηση των ανισοτήτων, στην αξιολόγηση και άλλους που
συνάδουν με την σχετική αυτονομία και ανάπτυξη της μονάδας. Εργαλειακά, η αξιοποίηση
υποδείγματος ποιότητας υποστηρίζει την ανάπτυξη κάθε σχολικής μονάδας καθώς διευρύνει την
αυτονομία της. Άρα την εξωστρέφεια αυτής και την αυτοεικόνα της.
Σύμφωνα με τον Baldwin (1966), η βασική αρχή της δικαιοσύνης στις σχέσεις μεταξύ των
μελών μιας κοινωνίας είναι η δίκαιη μεταχείριση και συμπεριφορά του ενός απέναντι στον άλλον.
Αυτό συνάδει με τον κανονισμό λειτουργίας και την διαρκή επικαιροποίησή του. Συσχετίζεται με
την εκούσια συμμόρφωση στους βασικούς κανόνες και αφορά ενιαία αντιμετώπιση και συλλογική
δράση. Μπορεί να λειτουργήσει αντικειμενικά αξιόπιστα με εφαρμογή εργαλείου ποιότητας.
Το εργαλειακό μοντέλο ποιότητας λειτουργεί προληπτικά επί συγκεκριμένης θεματολογίας:










Εναρμονίζοντας τη νομιμοποιημένη κουλτούρα του σχολείου (κυρίαρχες ομάδες) και τη
διαφοροποιημένη προσωπική του μαθητή από την οικογένεια
Ενισχύοντας την κοινωνικοσυναισθηματική αγωγή σε σχέση με την οικογενειακή αγωγή
Αξιοποιώντας τα διάφορα πολιτιστικά πρότυπα
Καλλιεργώντας διαθεματικά τη μητρική γλώσσα με βάση την κοινωνική ταυτότητα
Καλύπτοντας ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες λόγω κοινωνικής προέλευσης
Αμβλύνοντας δυσχέρειες γλωσσικής ανάπτυξης λόγω κοινωνικής τάξης
Ελαχιστοποιώντας μαθησιακές δυσκολίες με το σχεδιασμό κατάλληλων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων
Λειτουργώντας δραστικά και καλύπτει πεδία ενδοσχολικής επιμόρφωσης για:
κατανόηση των καθημερινών συνθηκών ζωής του μαθητικού δυναμικού
αναγνώριση των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των μειονεκτούντων μελών
Εστιάζοντας στην ενασχόληση με πληροφορίες σχεδιασμού ενεργειών μιας ψυχικά
ανθεκτικής σχολικής κοινότητας

Προδήλως η κατά περίπτωση ενσωμάτωση εργαλείου ποιότητας συμπλέκει ποιοτικές
παραμέτρους υπόμνησης. Οι οποίες αναφέρονται σε προσπάθειες ερμηνείας των εκπαιδευτικών
ανισοτήτων και η μη κάλυψη πραγματικών αναγκών της κοινωνίας από την εκπαίδευση, η
ελλειμματική αντιληπτική ικανότητα για το ρόλο του σχολείου συμπλέκουν τις έννοιες:
καινοτομία, καλές πρακτικές, αποτελεσματικός ή μη εκπαιδευτικός, καλό ή κακό σχολείο, βιώσιμη
μονάδα αειφόρο σχολείο και λοιπά. Με άλλα λόγια, η αξιολογική λογοδοσία της σχολικής
διοίκησης, ο απολογητικός λόγος του συλλόγου διδασκόντων, η ψυχική ηρεμία του μαθητικού
δυναμικού, η ψυχική ανθεκτικότητα στη σχολική λειτουργία και η συνολική υπεύθυνη συνύπαρξη
συνεργασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας τεκμαίρει ποιότητα. Δηλαδή απαιτεί την
αναγκαία ενσωμάτωση εργαλείου διοίκησης ποιότητα. Διότι μόνο έτσι, σχεδιάζονται,
καταγράφονται, υλοποιούνται, ανατροφοδοτούνται βήματα σχολικής ανάπτυξης και πεδία δράσεων
αυτοβελτίωσης. Διότι έτσι εναρμονίζεται η ποιότητα με την ποσότητα και εξισορροπούνται οι
ενυπάρχουσες εκπαιδευτικές ανισότητες, μέσω άμβλυνσης των υφιστάμενων κοινωνικών.
Η ενσωμάτωση είναι αναγκαστική επειδή εναρμονίζει τις ικανότητες αντίληψης και τη
διάδραση επικοινωνίας των μελών της σχολικής κοινότητας, η οποία εδράζεται σε πλέγμα σχέσεων
με ευρέως πολυεπίπεδο κοινωνιόγραμμα. Άλλωστε, Παπαδόπουλος (2001, σ. 187) αναφέρει ότι η
αντίληψη αντικειμένων εξαρτάται αμιγώς από το είδος των ερεθισμάτων ενώ η αντίληψη
προσώπων σχετίζεται με την αλληλεπίδραση αυτών. Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα του
πονήματος ανακύπτει από όλα τα παραπάνω αφού αθροιστικά η εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση
την εξέταση δεδομένων δηλώνει ασυμμετρία στην κατανομή των συστημάτων ανισοτήτων.
Η εφαρμογή τοπικών υποδειγμάτων ποιότητας (με εργαλειακού χαρακτήρα αυτό-αξιολογική
διαδικασία) ισχυροποιεί την ανάγκη εισαγωγής αυτού του θεσμού και ενδυναμώνει το ρόλο του
σχολείου με βάση την κοινωνική δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο, την
αποστολή με κοινωνική ευθύνη και τα οφέλη ενεργειών με αποτελέσματα καινοτομικής αντίληψης
δράσεων.
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Συμπεράσματα
Σε περιόδους βίαιων κοινωνικών μετασχηματισμών η αλγεβρική συναρτησιακή σχέση που
αποτυπώνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες δεν είναι σαφής. Ο ρυθμός μεταβολής στη μονάδα
χρόνου επηρεάζει γρηγορότερα τα συναισθήματα και ακόμη διαφοροποιεί έντονα τις πεποιθήσεις.
Η ισοπεδωτική θεώρηση στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα λόγω της ποσοτικοποίησης δεδομένων
εντείνει τις ανισότητες. Ιδιαίτερα κριτήρια περιοχών (τοπικότητα), συνθήκες διαβίωσης (δείκτες
ανάπτυξης) οφείλουν να αποτυπώνονται με εργαλείο ποιότητας ώστε να ανασχεδιάζονται
πρακτικές παρέμβασης οφέλους.
Η μη ύπαρξη σαφούς μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα οδηγεί σε θεωρήσεις περί
μη ανταπόκρισης του σχολείου στην πραγματικότητα. Η έλλειψη παραγωγικού μοντέλου εντείνει
την αναντιστοιχία μεταξύ προσφερόμενων θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων των αποφοίτων
του εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι δικαιολογείται η πίεση της κοινωνίας για βελτίωση του
επιπέδου της παρεχόµενης εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον αυξανομένης ανταγωνιστικότητας. Η
ενσωμάτωση μοντέλου ποιότητας εστιάζει στο συναγωνισμό και αποτυπώνει ποιοτικές επιτεύξεις
οι οποίες δυνητικά δημιουργούν θετική εικόνα για τη μονάδα. Ακόμη αποσυνδέει με λογικό τρόπο
τα αρνητικά της κοινωνικής κινητικότητας και τα αποτελέσματα ζωής.
Διαμεσολαβεί για την κατανόηση της φρασεολογίας, των όρων και σημασίας των εννοιών οι
οποίες αναφέρονται στις ανισότητες. Επικουρεί τη νοηματική απόδοση των λέξεων που
ενυπάρχουν στα υποσυστήματα ανισοτήτων καθώς η μεγέθυνση της κοινωνικής μηχανικής
αξιοποιεί τις αλληλοσυσχετιζόμενες με αυτά μεταβλητές.
Επικουρείται η υποστήριξη ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών επειδή με αυτό παρακολουθείται
και οργανώνεται η διευκόλυνση των διάφορων αντισταθμιστικών δομών. Το δίκαιο και η
αλληλεγγύη στη σχολική κοινότητα διαφοροποιούνται και ποικίλουν λόγω της διαφοροποίησης
των προσωπικών αξιών (Μηλιωρίτσας, κ.ά., 2017). Η κοινωνική δικαιοσύνη γλωσσοπλάθεται
ανάλογα και αξιοποιείται σε κάθε εκπαιδευτικό πρόβλημα. Κατά Hill & Cole (2001, σ. 67),
χαρακτηρίζεται από την μορφή που θα πάρει και τον τρόπο χρήσης του όρου.
Η ισότητα των ευκαιριών και η ισότητα διαφέρουν. Η μια αναφέρεται στην άρση εμποδίων
και η άλλη αφορά δικαιώματα και καθήκοντα. Με άλλα λόγια, η προσωπική ανάπτυξη σε όλα τα
πεδία είναι στόχος της σχολικής κοινότητας και απεικονίζεται στην κοινωνική κινητικότητα.
Επομένως αποτελεί δείκτη συνοχής και πρόσημο αλλαγής. Γι’ αυτό η εκπαίδευση κυριαρχεί σε
αυτό ως θεσμός προαγωγής ίσων ευκαιριών. Συνακόλουθα και σε σχέση με την πυκνότητα του
διαθέσιμου εκπαιδευτικού χρόνου, η ενσυνείδητη αναζήτηση εργαλείων ποιότητας από τη σχολική
κοινότητα προκρίνεται επιτακτικά. Τούτο πρωτίστως ενδιαφέρει την εκπαιδευτική κοινότητα σε
περιόδους οικονομικών ανισορροπιών και έντονων κοινωνικών μετασχηματισμών.
Οι προτάσεις μας για την εφαρμογή εργαλειακού μοντέλου ποιότητας εστιάζουν στην άποψη
ότι χωρίς αυτό καταγράφονται προβλήματα (ατομικά-κοινωνικά) και διαφαίνεται ότι πηγάζουν
από έλλειψη ενδιαφέροντος. Τουναντίον, η ενσωμάτωση εξασφαλίζει συνιστώσες αυτονομίας στη
σχολική μονάδα επειδή κατά τα διάφορα στάδια λειτουργίας της αποτυπώνονται μικρά ευρήματα
τα οποία στην πορεία αναδύουν ατομικά χαρακτηριστικά και απαιτούν στη συνέχεια ευρύτερες
διερευνήσεις σε επίπεδο τάξης, οπότε κοινότητας άρα ευρύτερου συστήματος. Είναι λοιπόν ικανή η
υλοποίηση εργαλείου ποιότητας να ανακαλύψει συσχετίσεις αλληλεπιδράσεων σε επίπεδο τάξης
και επόμενα σε επίπεδο κοινωνίας. Σύμφωνα με αυτό διαμεσολαβείται η μάθηση αφού
κατανοούνται ανάγκες σε συνάρτηση με τις ενυπάρχουσες ανισότητες. Έτσι αναδύονται
στερεότυπα εκπαιδευτικών (προσδοκίες, αντιλήψεις, θεωρήσεις και πρακτικές) και ο τρόπος
λειτουργίας αυτών αναφορικά με τη μαθητική διαρροή, την αποτυχία, την συμπεριφορά, την
αλληλεπίδραση. Γίνονται αντιληπτές οι ευκαιρίες, η ισότιμη διαχείριση, οι προοπτικές και ο ρόλος
του σχολείου.
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GAME OF WALLPAINTINGS. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ. ΠΟΣΟ ΝΩΠΟ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ;
Λίπα Βασιλική
vassolipa@yahoo.gr
Δρ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας
Τσίτσα Έφη
efiagortsa@yahoo.com
Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, M.Sc.
Περίληψη
Η δύναμη της οπτικής αναπαράστασης των ανθρωπίνων μορφών, όπως αυτές αποδίδονται
στις τοιχογραφίες της Εποχής του Χαλκού στην Κρήτη, αποτελούν στιγμιότυπα που διασώθηκαν
στο χρόνο. Τα τοιχογραφικά στιγμιότυπα «μιλούν» για το παρελθόν, αλλά ποικιλοτρόπως
συνδέονται και με το παρόν. Η αναζήτηση αυτής της σύνδεσης του προϊστορικού παρελθόντος ως
προς την κατανόηση της κοινωνικής δομής, με έμφαση στις έμφυλες διαφοροποιήσεις των
απεικονιζόμενων γυναικείων και αντρικών μορφών του Μινωικού Πολιτισμού, αποτέλεσε τη
θεματική του εργαστηρίου. Η διαδικασία αναζήτησης, βαθύτερης κατανόησης των έμφυλων
ατομικών και κοινωνικών αξιών και η αέναη διαπραγμάτευση των μεταξύ τους σχέσεων
διαρθρώθηκε με ευχάριστο και ψυχαγωγικό τρόπο μέσα στο παιχνίδι “Game of Wallpaintings”.
Έμπνευση αποτέλεσε το μινωικό παιχνίδι «Ζατρίκιο». Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο, ως
«αναγνώστες» της μινωικής τέχνης κατά τη διάρκειά του, «ζωγράφισαν» τη δική τους σχέση με τις
εικόνες θέτοντας προσωπικές και ομαδικές σκέψεις, ερωτήματα και ερμηνείες, απαντώντας εν
κατακλείδι στο ερώτημα: πόσο «νωπό» είναι το μινωικό παρελθόν.
Λέξεις κλειδιά: Έμφυλες διαφοροποιήσεις, Διάκριση, Εποχή του Χαλκού, Μινωικός
Πολιτισμός, Τοιχογραφίες
1. Εισαγωγή
Ποιος είναι ο ρόλος του παρελθόντος στο παρόν; Πόσο δυναμικά η διαρκής επιστημονική
αναζήτηση των περασμένων χρόνων και ο επιστημονικός διάλογος μπορούν να δώσουν απαντήσεις
σε κοινωνικά θέματα της σύγχρονης εποχής δια μέσου της ιστορικής και αρχαιολογικής
επιστημονικής οπτικής; «Τι έχει να μας πει» μια προϊστορική κοινωνία της Εποχής του Χαλκού
στην Κρήτη συγκριτικά με τις σημερινές για την κοινωνική οργάνωση, τα δικαιώματα, τις
ανισότητες, τις προκλήσεις στο χώρο της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης; Ειδικότερα,
ο Μινωικός Πολιτισμός για τις έμφυλες διαφοροποιήσεις, τη διάκριση, την ισότητα ή τις
ανισότητες, τα προνόμια, την ελευθερία των ατόμων; Τι σημαίνει για μας σήμερα η μινωική τέχνη
και τι σήμαινε για τους ίδιους τους δημιουργούς της; Τι είναι και πώς σχηματίζεται η αρχαιολογική
ερμηνεία; Και εν τέλει, πόσο «νωπό» είναι το μινωικό παρελθόν; Τα παραπάνω διατυπωθέντα
ερωτήματα αποτέλεσαν εισαγωγή στο θέμα του βιωματικού εργαστηρίου και εν συνεχεία κατά τη
διάρκεια του, ερωτήματα, σκέψεις και απόψεις διατυπώθηκαν και από τους συμμετέχοντες. Η
συζήτηση και η απάντηση των ερωτημάτων επιχειρήθηκαν μ’ ένα παιχνίδι.
Έμπνευση της σχεδίασης του παιχνιδιού του εργαστηρίου υπήρξε το Μινωικό παιχνίδι
«Ζατρίκιο» (1500-1450 π.Χ.), που ανακαλύφθηκε στην Κνωσό. Η υλοποίησή του αξιοποίησε την
δύναμη των εικόνων των μινωικών τοιχογραφιών και·για το λόγο αυτό ονομάστηκε “Game of
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wallpaintings”. Πρόκειται για ένα παιχνίδι με καρτέλες -με τη μορφή ηλεκτρονικής παρουσίασηςπου δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του συγκεκριμένου βιωματικού εργαστηρίου. Το παιχνίδι
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και αποτέλεσε την «άμαξα» της βιωματικής
προσέγγισης-«ανάγνωσης» της μινωικής τοιχογραφικής τέχνης με απλό, ευχάριστο και ψυχαγωγικό
τρόπο. Η προσέγγιση με τη συγκεκριμένη μέθοδο, οδήγησε τους συμμετέχοντες να διατυπώσουν με
μεγαλύτερη ευκολία τα ερωτήματα και τις σκέψεις τους, αναζητώντας συγκρίσεις, συνάφειες,
απαντήσεις και ερμηνείες για τις διακρίσεις και τα στιγμιότυπα των γυναικείων και αντρικών
μορφών στο χρόνο μέσα από το μονοπάτι των χρωστικών των μινωικών τοιχογραφιών. Αρχικά
ατομικά και στη συνέχεια ομαδικά, με βάση τους ευέλικτους κανόνες του παιχνιδιού, οι
συμμετέχοντες λειτούργησαν με στόχο μια a priori «ανάγνωση» των ανθρωπίνων
αναπαριστώμενων μορφών στις τοιχογραφίες της Εποχής του Χαλκού και στη συνέχεια
επιχείρησαν μια βαθύτερη κατανόηση των έμφυλων χαρακτηριστικών τους συνδυαζόμενη με την
αέναη διαπραγμάτευση των μεταξύ τους σχέσεων διαχρονικά.
2. Κυρίως μέρος
2.1. Μέθοδος
Το εργαστήριο αποτέλεσε μια απόπειρα καθορισμού μιας νέου τύπου μορφής συμμετοχικής
διερεύνησης και διαμόρφωσης ερμηνείων ενός διεπιστημονικού θέματος στο πλαίσιο του
συνεδρίου ως μια βιωματική διαδικασία με τη μορφή παιχνιδιού. Η ιδέα, η σχεδίαση και η
υλοποίηση του συγκεκριμένου εργαστηρίου εδράζεται στην εξέλιξη ποικίλων πολυεπιστημονικών
προσεγγίσεων θεωριών και μεθοδολογικών εργαλείων των επιστημών της Αρχαιολογίας, της
Εθνοαρχαιολογίας, της Δημόσιας Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Μουσειοπαιδαγωγικής, της
επιστήμης της Συντήρησης και της ευρύτερης φιλοσοφικής μεταμοντέρνας αντίληψης της «Δια
Βίου Μάθησης». Συγχρόνως και ειδικότερα ως προς τη θεματική του, θεμελιώθηκε πάνω σε
θεωρητικές αναζητήσεις και έρευνες των σπουδών του φύλου, της κοινωνικοποίησης ως προς το
ρόλο του βιολογικού και κοινωνικού φύλου και εκτενέστερα σε κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές
και κυρίως αρχαιολογικές «αναγνώσεις», όπως αυτές εξειδικευμένα έχουν αποτυπωθεί σε
επιστημονικές αναζητήσεις για τους έμφυλους μετασχηματισμούς με τη διατύπωση ερμηνείων (βλ.
π.χ. Kopaka (Ed.), 2009).
Το θέμα των έμφυλων διαφοροποιήσεων, της διάκρισης του κοινωνικού φύλου στην
κοινωνία της Εποχής του Χαλκού στην Κρήτη, όπως αυτές απεικονίζονται στις νωπογραφίες
(frescos) της μινωικής τέχνης και η ενδεχόμενη συνάφεια τους με το παρόν αποτέλεσε την «άμαξα»
της ανίχνευσης απαντήσεων στο ερώτημα: «πόσο νωπό είναι το μινωικό παρελθόν». Καταρχάς
αυτό κατέστη δυνατό, καθόσον ο κάθε συμμετέχων φέρει ούτως ή άλλως την προσωπική του
βιολογική και κοινωνική ταυτότητα, η οποία καθορίζει και διαμορφώνει εν εξελίξει την ύπαρξή του
σε συνδυασμό με τους συναθρώπους του δια βίου και μέσω της συνεχούς αλληλεπίδρασης, είτε στο
πλαίσιο μιας δυαδικότητας ή μιας ομάδας σε ποικίλα φυσικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Τα
προαναφερθέντα κατέστησαν δυνατά μέσα από το πρίσμα δοκιμασμένων στην πράξη θεωριών,
νέων διεπιστημονικών μεθοδολογιών που προέκυψαν από εμπειρικές μελέτες με επιτυχή πρακτική
εφαρμογή και τεχνικών ερευνών -έργα τα οποία πραγματοποίησαν ή και συμμετείχαν οι ίδιες οι
εισηγήτριες του εργαστηρίου (Γκιάστα κ.ά., 2018· Λακιρδακίδου, Τσίτσα, 2008· Λίπα, 2013· 2012·
2011· 2007· Λίπα, Τσουκνάκη, 2010· Σάββου, Τσίτσα, 2010· Τσίτσα, 2013· Galanakis et al., 2017·
Galanakis, Tsitsa, 2011). Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα ατομικά, να αναζητήσουν και
να εκφράσουν απαντήσεις και ερμηνείες και ομαδικά, να συνδιαμορφώσουν την ερμηνευτική τους
πρόταση μέσω της σύγκρισης/αναλογίας και να καταλήξουν σε ορισμένα αποτελέσματα κατά τη
διάρκειά του εργαστηρίου.
Το ερώτημα εργασίας αποτέλεσε το εφαλτήριο της συζήτησης για τη ζωή γυναικών και
αντρών στην Εποχή του Χαλκού, των μεταξύ τους σχέσεων, των ενδεχόμενων αμετάβλητων ρόλων
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τους ή και των μετασχηματισμών τους διαχρονικά, με αποτέλεσμα την ανάδειξη της συλλογικής
γνώσης της ομάδας του εργαστηρίου ως προς το θέμα. Το εργαστήριο ξεκίνησε με επιστημονικές
πληροφορίες και ερωτήματα, ώστε να εισαχθούν οι συμμετέχοντες στο θέμα. Αναλυτικότερα,
αναφέρθηκαν επιστημονικά στοιχεία για την Εποχή του Χαλκού στην Κρήτη, τις ποικίλες μορφές
εγκατάστασης, την αρχιτεκτονική τους και τις τοιχογραφίες. Οι πληροφορίες αυτές δεν αφορούσαν
μόνο τα μεγάλα αρχιτεκτονικά συμπλέγματα, κυρίως της Κνωσού από όπου προέρχονται και οι
περισσότερες τοιχογραφίες, αλλά και στις εγκαταστάσεις της υπαίθρου, που υπήρξαν σημαντικές,
καθώς ο αγροτικός χώρος «συλλειτουργεί διαχρονικά, σταθερά και ενίοτε αποφασιστικά με τις
αστικές εγκαταστάσεις, με αμοιβαίες σχέσεις υλικής και συμβολικής δράσης, ανάδρασης και εν
τέλει, προσδιορισμού και «καταξίωσης»» (Λίπα 2007, 14). Τοιχογραφίες, εξάλλου, έχουν
ανακαλυφθεί και σε τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις, ορισμένες εκ των οποίων συμπεριλήφθηκαν στο
υλικό του παιχνιδιού “Game of wallpaintings”.
Πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αναφέρθηκαν πληροφορίες για
μορφολογικά, χρονολογικά και τεχνικά θέματα και γενικά στοιχεία που αφορούν στην ιστορία της
Μινωικής Αρχαιολογίας. Σκοπός ήταν αυτές να λειτουργήσουν εποικοδομητικά, σε ομαδικό και
ατομικό επίπεδο και επιπλέον για μια εσωτερική αναζήτηση των όσων έως εκείνη τη στιγμή
γνώριζαν ή πίστευαν οι συμμετέχοντες σχετικά με το θέμα και να προχωρήσουν σε μια
ενδοαξιολόγηση ως προς την ορθότητά τους. Ειδικότερα, ενημερώθηκαν για τα εξεταζόμενα έργα
τέχνης ως προς το γεγονός ότι οι ανασκαφές αποκάλυψαν πολλά σπαράγματα τοιχογραφιών, αλλά
η άσχημη κατάσταση εύρεσης τους και η αποσπασματική τους διατήρηση δημιούργησε
προβλήματα στην συντήρηση τους. Αναλύθηκαν οι τεχνικές κατασκευής των τοιχογραφιών, ο
διαχωρισμός τους σε ανάγλυφες και επίπεδες, η χρήση ορυκτών χρωστικών, η περιορισμένη
χρωματική παλέτα και οι χρωματικές συμβάσεις των μινωιτών καλλιτεχνών, όπως για παράδειγμα
ο χρωματικός διαχωρισμός στην απόδοση του ανδρικού και γυναικείου δέρματος των ανθρωπίνων
μορφών και άλλα ειδικότερα πληροφοριακά επιστημονικά στοιχεία που αφορούσαν άμεσα το θέμα
του εργαστηρίου. Το σύνολο αυτών έδωσε τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευχέρειας κατανόησης του
θέματος στους συμμετέχοντες· προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι.
Αναλυτικότερα, στο παιχνίδι συμμετείχε μια ομάδα έντεκα ατόμων, προερχόμενη ως προς τη
σύνθεσή της από ποικίλα επιστημονικά πεδία. Οι συμμετέχοντες ήταν σύνεδροι, επιστήμονες
ποικίλων επιστημονικών αντικειμένων και ενδιαφερόντων -κυρίως από τον χώρο της εκπαίδευσηςκαι πολλοί εξ αυτών υψηλής γνώσης, κατάρτισης και εμπειρίας στο επιστημονικό και
επαγγελματικό τους αντικείμενο. Η ομάδα ενημερώθηκε για τους βασικούς άξονες και κανόνες
του: τον σκοπό, τον τρόπο, το χρόνο. Κατά τη διάρκειά του, οι διατυπωμένες αρχαιολογικές
ερμηνείες περιορίστηκαν σκόπιμα στο ελάχιστο, ώστε να μην επηρεαστούν τα αποτελέσματα που
θα προέκυπταν από αυτό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του, αυτές αναφέρθηκαν
συνοπτικά. Το παιχνίδι περιελάμβανε είκοσι ηλεκτρονικές καρτέλες. Οι κάρτες αυτές λειτούργησαν
ανά ζεύγη τοιχογραφίας-εικόνων. Στην συγκριτική διαδικασία του κάθε ζεύγους καρτών του
παιχνιδιού αναφέρθηκαν πληροφορίες για την ονομασία, τη μορφή, τη χρονολόγηση, τον τόπο
εύρεσης, την αποκατάσταση και την συντήρησή της τοιχογραφίας (α) και στην κάρτα εικόνων (β),
υπήρχε ένα σύνολο εν δυνάμει ταυτόσημων με την τοιχογραφία εικόνων.
Οι δέκα κάρτες των τοιχογραφιών περιείχαν εικόνες τοιχογραφιών σε ψηφιακή μορφή,
συγκεκριμένα:




επίπεδων τοιχογραφιών,
ανάγλυφων τοιχογραφιών,
τρισδιάστατων αντικειμένων από κονίαμα με την τεχνική της τοιχογραφίας.

Τα έργα αυτά προέρχονται από εγκαταστάσεις της Εποχής του Χαλκού στην Κρήτη, κυρίως
από την Κνωσό και σήμερα αποτελούν μέρος της Συλλογής του Αρχαιολογικού Μουσείου
Ηρακλείου. Οι άλλες δέκα ηλεκτρονικές κάρτες είχαν ως επίκεντρο την εκάστοτε εξεταζόμενη
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τοιχογραφία και περιμετρικά αυτής, μια συλλογή σύγχρονων και παλαιότερων έγχρωμων και
ασπρόμαυρων φωτογραφιών ή και άλλες εικόνες τοιχογραφιών ή αρχαιολογικών αντικειμένων, από
έξι έως έντεκα στον αριθμό. Οι εικόνες επιλέχτηκαν βάση της θεματολογικής τους ομοιότητας ως
στιγμιότυπα απεικόνισης. Τα κριτήρια ένταξής τους σ’ ένα απλό σύστημα κατηγοριών ανάλυσηςσύγκρισης, με σημαντικό υποβοηθητικό κριτήριο τεχνικά χαρακτηριστικά, το χρώμα και το
ανάγλυφο, συνοψίζονται παρακάτω σε βασικές εννοιολογικές «οντότητες» ανάλυσης του θέματος,
ορισμένα εκ των οποίων υπήρξαν τα εξής:










το βιολογικό ή και το κοινωνικό φύλο της ανθρώπινης/ων μορφής/ών,
το μέγεθος της ανθρώπινης φιγούρας,
την απεικόνιση μεμονωμένης παρουσίας, της δυαδικότητας ή της ομαδικότητας της/ων
ανθρώπινης/ων μορφή/ων,
την ηλικία, όπου αυτή είναι διακριτή,
τη στάση του σώματος τους,
την ενδυμασία και την γενικότερη εμφάνισή τους,
τον χώρο δράσης ή στάσης της/ων της/ων μορφής/ων,
τη διάδραση ανθρώπων και ζώων, όπου αυτή εμφανίζεται,
τις δραστηριότητες ως φωτογραφικά στιγμιότυπα και όχι ερμηνευτικά.
Οι τοιχογραφίες που είχαν επιλεχθεί για την πραγματοποίηση του παιχνιδιού είναι οι εξής:












Γυναικείες μορφές, τμήμα τοιχογραφίας από την νήσο Ψείρα (1550-1450 π.Χ.)
«Πρίγκιπας με τα κρίνα», τμήμα τοιχογραφίας από την Κνωσό (1550-1450 π.Χ.)
«Γαλάζιες κυρίες», τμήμα τοιχογραφίας από την Κνωσό (1500-1450 π.Χ.)
«Χορεύτρια», τμήμα τοιχογραφίας από την Κνωσό (1400-1350 π.Χ.)
«Τοιχογραφία των σπονδών», τμήμα τοιχογραφίας από την Κνωσό (1450-1300 π.Χ.)
Γυναίκες οδηγούν άρμα, τμήμα τοιχογραφικής απεικόνισης σε λίθινη σαρκοφάγο από την
Αγία Τριάδα (1350-1300 π.Χ.)
«Αρχηγός των μαύρων», τμήμα τοιχογραφίας από την Κνωσό (1350-1300 π.Χ.)
«Ρυτοφόρος», τμήμα τοιχογραφίας από την Κνωσό (1500-1450 π.Χ.)
«Ταυροκαθάψια», τμήμα τοιχογραφίας από την Κνωσό (1450-1400 π.Χ.)
«Τριμερές Ιερό» και «Χορός στο Ιερό Άλσος», τμήματα τοιχογραφιών από την Κνωσό
(1600-1500 π.Χ.)

2.2. Αποτελέσματα-Παραδείγματα
Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου, όπως αυτά προέκυψαν κατά τη διάρκεια
πραγματοποίησής του στο πλαίσιο του συνεδρίου και από την μετέπειτα επεξεργασία τους,
αφορούν σε δυο όψεις:



την ίδια τη μορφή του εργαστηρίου ως απόπειρα καθορισμού μιας νέου τύπου πρότασης
συμμετοχικής διερεύνησης και διατύπωσης ερμηνείων ενός διεπιστημονικού θέματος με τη
μορφή παιχνιδιού με τη συμμετοχή επιστημόνων από ποικίλα επιστημονικά πεδία
και την θεματική του.

Το εργαστήριο εξελίχθηκε με επιτυχία, όπως διαπιστώθηκε από το ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων που επιβεβαίωσε την αρχική ιδέα, σχεδίαση και υλοποίησή του ως μια βιωματική
διαδικασία με ευχάριστο και ευέλικτο τρόπο. Όντως, ένα τέτοιου τύπου εργαστήριο μπορεί να
λειτουργήσει «για να παρακινήσει ενήλικες ώστε να εμπλακούν σε ενεργητικές και βιωματικές
εμπειρίες προσέγγισης» (Charlier et al., 2012) επιστημονικής αναζήτησης. Πράγματι, η
μεθοδολογία και δομή του λειτούργησαν στην πράξη οδηγώντας βιωματικά σε μια
πολυεπιστημονική συζήτηση και αναζήτηση απάντησης/απαντήσεων ή και ερμηνειών επί της
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θεματικής του. Οι κανόνες και ο τρόπος εφαρμογής του υπήρξαν ευκολοκατανόητοι και η ευελιξία
στη χρήση τους κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου διευκόλυνε τη συμμετοχή και την ομαλή
εξέλιξή του. Ο χρόνος υπήρξε αρκετός για μια πρώτη προσέγγιση του θέματος και το γνήσιο
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων απέδειξε ότι θα μπορούσε να διευρυνθεί η διάρκειά του για πολύ
περισσότερη ώρα. Η ακριβής διάρκεια συμμετοχής σ’ ένα τέτοιου τύπου εργαστήριο χρήζει
περαιτέρω έρευνας, μελέτης, εφαρμογής και εξέλιξης.
Όσον αφορά τη θεματική του οι διαπιστώσεις υπήρξαν πολλές. Καταρχήν να αναφερθεί ότι
παρά τις άπειρες αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων και τις διαφοροποιήσεις των έμφυλων
μετασχηματισμών κατά περιόδους, από την Προϊστορική Εποχή και συγκεκριμένα από την Εποχή
του Χαλκού ως σήμερα, διαφαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένες εκλαμβάνουσες που λειτουργούν ως
αδειάληπτες συνιστώσες και επηρεάζουν την πρωτόλεια ερμηνεία των αρχαιολογικών δεδομένων.
Το αποτέλεσμα αυτό συνάγεται από τον κοινό τρόπο «ανάγνωσης» του συνόλου των εικόνων ή της
εν τέλει συμφωνίας των συμμετεχόντων κατόπιν συζήτησης στη βάση της πολυκριτηριακής
σύγκρισης/αναλογίας. Το γεγονός υποσκέλισε τους όποιους αρχαιολογικούς προβληματισμούς,
επιδρώντας με μια «μεταδιαδικαστική» αντίληψη ως προς την συγκριτική απεικόνιση και
αιτιολόγηση της κάθε επιλογής. Η τελική συγκριτική εικόνα του ζεύγους εικόνων αντιστοίχισης
ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στις απόψεις ως προς το αποτέλεσμα. Σαφώς η
σύνθεση όπως και οι ιδιότητες της ομάδας επηρέασαν και καθόρισαν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα,
κυρίως ως προς τη λεπτομερή διατύπωση αιτιολόγησης της επιλογής και ερμηνείας.
Η επιλογή των τοιχογραφιών-εικόνων για τις κάρτες του παιχνιδιού με βάση συγκεκριμένα
κριτήρια απέδειξε ότι η σχέση του θεατή/συμμετέχοντα με την εικόνα ενέχει σημαντική δύναμη
δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο μιας χρονικής στιγμής ή ακολουθίας, μιας ιδέας αποτυπωμένης σε
μια χρονική στιγμή, νύξεις και προτάσεις άλλων στιγμών για την χρονική ακολουθία με επίκεντρο
τις ανθρώπινες μορφές της εκάστοτε εξεταζόμενης τοιχογραφίας. Στην αλληλουχία σκέψης και
νοημάτων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι συμμετέχοντες διέκριναν στα εικονογραφικά
στιγμιότυπα, διαφορές και ομοιότητες ως προς το βιολογικό και κοινωνικό φύλο. Αξίζει να
αναφερθεί ότι προέκυψαν ποικίλες ερωτήσεις σχετικά με τα συμφραζόμενα των εικόνων, καθώς η
κάθε μια από αυτές προφανώς λειτουργούσε/εί σ’ ένα πλαίσιο σημαινόντων και ταυτόχρονα σε μια
κατάσταση δυνητικής πολυσημίας.
Εν τέλει, στην προσπάθεια συγκριτικής αντιστοιχίας των ανθρωπίνων μορφών, οι εικόνες
λειτούργησαν σε εσωτερικό συμβολικό επίπεδο και σε εξωτερικό πρακτικό. Προηγήθηκε η
προσπάθεια ερμηνείας και αντιστοιχίας σε πρακτικό λειτουργικό επίπεδο και στη συνέχεια η
εμβάθυνση σε εσωτερικό. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι κριτήρια συμβολικής ή και τεχνικής
φύσεως, όπως το χρώμα, το μέγεθος και η ενδυμασία των μορφών στη σύγκριση εικόνων που
απεικονίζεται το ίδιο βιολογικό φύλο, θεωρήθηκαν καθοριστικά αντιστοιχίας και ερμηνείας.
Επιπλέον, η στάση του σώματος και του ανθρωπογενούς/κοινωνικού περιβάλλοντος ή φυσικού
τοπίου μέσα στο οποίο απεινονίζονται οι μορφές. Όσον αφορά το κοινωνικό φύλο, τα παραπάνω
κριτήρια θεωρήθηκε ότι νοηματοδοτούν την «ανάγνωση» της επιτελούμενης λειτουργίας. Στις
εικόνες όπου αποτυπώνεται διάδραση ανθρώπων και ζώων, ένα κριτήριο με συγκεκριμένο
ερμηνευτικό νόημα υπήρξε η διαφοροποίηση των ηλικιών -όταν αυτές γίνονται αντιληπτές- όπως
επί παραδείγματι αναφέρθηκε στη συζήτηση για τις απεικονιζόμενες μορφές στην τοιχογραφία
«Ταυροκαθάψια».
Γενικότερα, η συμμετοχή στη συζήτηση υπήρξε εκτενής και όλοι οι συμμετέχοντες
εξέφρασαν την άποψη τους για την αντιστοιχία και την ερμηνεία των εικόνων των καρτών του
παιχνιδιού. Αναφορικά με τα παραπάνω αποτελέσματα και ως παράδειγμα ακολουθούν πέντε ζεύγη
αντιστοιχίας (Σχήματα 1, 2, 3, 4, 5), ορισμένες σκέψεις, απόψεις, ερωτήσεις και ερμηνείες που
διατυπώθηκαν κατά τη διάρκειά του.
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Σχήμα 1: Συγκριτικό αποτέλεσμα ηλεκτρονικής καρτέλας 1-2 του παιχνιδιού “Game of wallpaintings” του εργαστηρίου:
(α) Γυναικεία καθιστή μορφή, ανάγλυφη τοιχογραφία, νήσος Ψείρα, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη
(β) Χάλκινο άγαλμα «Μικρή Γοργόνα», λιμάνι Κοπεγχάγης, Δανία

Το παιχνίδι “Game of Wallpaintings” ξεκίνησε με την καρτέλα της ανάγλυφης τοιχογραφίας
από τη νήσο Ψείρα, όπου αναπαρίσταται μια καθιστή γυναικεία μορφή σε βραχώδες έξαρμα
(Σχήμα 1α). Η προσπάθεια εύρεσης κοινών χαρακτηριστικών και διαφορών στις εικόνες της
καρτέλας σύγκρισης οδήγησε τους συμμετέχοντες να λάβουν ερμηνευτικά υπόψιν περισσότερο
την στάση του σώματος της γυναίκας, το σημείο έδρασης της μορφής πάνω σε βράχο και σε
συνδυασμό με το γαλάζιο χρώμα που κυριαρχεί στην τοιχογραφία, την συνέδεσαν με το χάλκινο
άγαλμα της «Μικρής Γοργόνας» (Σχήμα 1β), που βρίσκεται στο λιμάνι της Κοπεγχάγης στη Δανία.
Ως προς την αιτιολόγηση της αντιστοιχίας αυτής, τονίσθηκε ιδιαίτερα ότι η θέση εύρεσης της
ανάγλυφης τοιχογραφίας είναι ένα νησί και η στάση του γυναικείου κορμού θεωρήθηκε ότι
στρέφεται προς τη θάλασσα με μια αίσθηση νόστου ή και αναμονής. Επιπλέον αναφέρθηκε ότι
ίσως η γυναίκα περίμενε την επιστροφή του αγαπημένου της, ενδεχομένως ναυτικού, και η
απεικόνιση της μορφή της ενδέχεται να εκπροσωπούσε μια τέτοια τύπου ομάδα γυναικών. Η
ερμηνεία βρήκε σύμφωνη την πλειοψηφία και η μικρή γοργόνα έγινε το σύμβολο της νέας γυναίκας
που καθιστή στο βράχο συνδιαλέγεται με την ανάγλυφη γυναίκα σε βράχο από το μινωικό
παρελθόν (Σχήμα 1).

Σχήμα 2: Συγκριτικό αποτέλεσμα ηλεκτρονικής καρτέλας 3-4 του παιχνιδιού “Game of wallpaintings” του εργαστηρίου:
(α) «Πρίγκιπας με τα κρίνα», ανάγλυφη τοιχογραφία, Κνωσός, Κρήτη
(β) Στιγμιότυπο τελετουργικού χορού “dancing for gods” Νοτιοαμερικάνικης φυλής, άυλη πολιτισμική κληρονομιά
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Η τοιχογραφία του «Πρίγκιπα με τα κρίνα» (Σχήμα 2α) από την Κνωσό συνδυάστηκε με το
στιγμιότυπο τελετουργικού δρώμενου νοτιοαμερικάνικης φυλής ενός χορού για τους θεούς,
“dancing for gods” (Σχήμα 2β). Όπως ειπώθηκε, η στάση του σώματος, το ένδυμα -παρόμοιο με το
μινωικό ζώμα και τα συμπληρωματικά εξαρτήματα αμφίεσης, δηλαδή το σκήπτρο και το στέμμα με
φτερά, επέδρασαν στην επιλογή του συγκριτικού αποτελέσματος (Σχήμα 2). Η στάση του σώματος
ερμηνεύτηκε ως στάση ισχύος. Περαιτέρω συζήτηση δεν προέκυψε, παρά την προσπάθεια για την
υποκίνηση συζήτησης σχετικά με τον ρόλο του άνδρα στην μινωική κοινωνία, καθώς η έμφαση για
την αντιστοιχία-ερμηνεία δόθηκε στα συμπληρωματικά εξαρτήματα αμφίεσης και η ανταλλαγή
απόψεων υπήρξε περιορισμένη.

Σχήμα 3: Συγκριτικό αποτέλεσμα ηλεκτρονικής καρτέλας 5-6 του παιχνιδιού “Game of wallpaintings” του εργαστηρίου:
(α) «Γαλάζιες κυρίες», τοιχογραφία, Κνωσός, Κρήτη
(β) Τρεις νεαρές γυναίκες από την Αφρική, ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές

Στη καρτέλα της τοιχογραφίας με τις «Γαλάζιες Κυρίες» (Σχήμα 3α) υπήρξε ενδιαφέρουσα
συζήτηση και εκφράστηκαν ποικίλες απόψεις. Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή τις εικόνες γυναικών
σε ποικίλα περιβάλλοντα. Μια εξ αυτών που συζητήθηκε ήταν η εικόνα με τρεις Γκέισες και η οποία
βοήθησε στη διατύπωση ερωτημάτων για τη θέση και το ρόλο της γυναίκας στην μινωική κοινωνία. Η
εικόνα συσχετισμού, τελικά, ήταν τρεις κοπέλες από την Αφρική που λαμβάνουν μέρος σε μια γιορτή,
ντυμένες με την ίδια παραδοσιακή ενδυμασία και πλούσια κοσμήματα (Σχήμα 3β). Παρά το γεγονός
ότι η στάση του σώματος των γυναικείων μορφών της τοιχογραφίας διαφέρει από εκείνη των μορφών
της επιλεγμένης εικόνας συσχέτισης, οι αποχρώσεις των δυο εικόνων γειτνιάζουν (Σχήμα 3). Ορισμένα
από τα ερωτήματα που τέθηκαν στη συζήτηση αφορούσαν τις ελευθερίες των γυναικών, το αν τα
κοσμήματα και τα πλούσια φορέματα τους αποτελούσαν ένδειξη κοινωνικής ισχύος. Η συζήτηση
συνεχίστηκε αμείωτη και στις επόμενες καρτέλες του παιχνιδιού.

Σχήμα 4: Συγκριτικό αποτέλεσμα ηλεκτρονικής καρτέλας 11-12 του παιχνιδιού “Game of wallpaintings” του εργαστηρίου:
(α) Γυναίκες οδηγούν άρμα με άλογο, τεχνική τοιχογραφίας σε σαρκοφάγο, Αγία Τριάδα, Κρήτη
(β) Γυναίκες οδηγούν ένα από τα πρώτα αυτοκίνητα στην Ευρώπη
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Η ζωγραφική αναπαράσταση με την τεχνική της τοιχογραφίας δυο γυναικών που οδηγούν
άρμα (Σχήμα 4α) συνδυάστηκε με την ασπρόμαυρη φωτογραφία δυο κυριών με φορέματα εποχής
πάνω σε ένα από τα πρώτα μηχανοκίνητα αυτοκίνητα (Σχήμα 4β). Οι σκέψεις και τα ερωτήματα
που τέθηκαν στη συζήτηση υπήρξαν πολλά, όπως τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των γυναικών
διαχρονικά, τις έμφυλες διαφοροποιήσεις και διακρίσεις σε θέματα δικαιωμάτων και ελευθεριών
και ειδικότερα το θέμα της οδήγησης για τις γυναίκες στο παρελθόν και στο μέλλον. Στην καρτέλα
εικόνων σύγκρισης υπήρχε και η μορφή μιας μουσουλμάνας γυναίκας με μαντήλα να οδηγεί
αυτοκίνητο. Η εικόνα αυτή συζητήθηκε ιδιαίτερα λόγω επικαιρότητας, αφού το δικαίωμα οδήγησης
των γυναικών σε ορισμένες μουσουλμανικές χώρες εθεωρείτο ταμπού μέχρι πρότινος. Η συζήτηση
επικεντρώθηκε στη μινωική τοιχογραφία, που απεικονίζει τις δυο γυναικείες μορφές που οδηγούν
«όχημα» χιλιάδες χρόνια πριν!

Σχήμα 5: Συγκριτικό αποτέλεσμα ηλεκτρονικής καρτέλας 13-14 του παιχνιδιού “Game of wallpaintings” του εργαστηρίου:
(α) «Ο Αρχηγός των Μαύρων», τοιχογραφία από την «Οικία των τοιχογραφιών», Κνωσός, Κρήτη
(β) Στιγμιότυπο μελών αφρικανικής φυλής κατά την διάρκεια γιορτής και εκδηλώσεων

Η τοιχογραφία με απεικονιζόμενες ανδρικές μορφές σε ακολουθία επί τροχάδην, γνωστή ως
«Ο Αρχηγός των μαύρων» (Σχήμα 5α) διασώζει την αποσπασματική απεικόνιση τριών αντρικών
μορφών. Ο προπορευόμενος «Αρχηγός», αποδίδεται με ανοιχτό καφέ χρώμα και οι άλλες δυο
μορφές που τον ακολουθούν, με μαύρο χρώμα. Η κερασφόρα «αρχηγική» μορφή κρατάει όπλα και
τρέχει. Οι συμμετέχοντες ερμήνευσαν το στιγμιότυπο ως ρεαλιστικό, συνδέοντας την τοιχογραφία
με μια εικόνα από Αφρικανική φυλή με άντρες που συμμετέχουν σε έθιμο σχετικό με την
ετοιμότητα τους για μάχη και χορό (Σχήμα 5β). Τέθηκαν στη συζήτηση και θέματα τεχνικής
φύσεως, όπως το εάν είμαστε σίγουροι ότι τα σπαράγματα της τοιχογραφίας αποτελούν τμήμα της
ίδιας σύνθεσης. Η συζήτηση υπήρξε εκτενής.
3. Συμπεράσματα
Στα προαναφερόμενα αποτελέσματα διατυπώθηκαν ορισμένα στοιχεία ως προς τη μορφή και
τη θεματική του εργαστηρίου και πέντε παραδείγματα συγκριτικών αποτελεσμάτων του παιχνιδιού
από τα ζεύγη τοιχογραφιών-εικόνων που επιλέχθηκαν. Επιπλέον, αναφέρθηκαν ορισμένες σκέψεις,
ερωτήματα και ερμηνείες σύνδεσης των σωζόμενων εικόνων του παρελθόντος με το παρόν, όπως
αυτές ειπώθηκαν. Συνοψίζοντας, διαπιστώθηκε ότι το «μονοπάτι» των χρωστικών, ο πολύχρωμος
λαβύρινθος από τοιχογραφίες βοήθησε τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν έναυσμα για μια «a
priori ανάγνωση» της μινωικής τοιχογραφικής τέχνης «ιχνηλατώντας» τα θέματα, τα υλικά και τις
τεχνικές των μινωικών τοιχογραφιών σε συνδυασμό με τα προσωπικά βιώματα και τις
σχηματοποιημένες αντιλήψεις, σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο. Μέσα από το παιχνίδι “Game of
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wallpaintings”, oι τοιχογραφίες ανασύνθεσαν σιωπηλά, αλλά με μεγάλη οπτική δύναμη, ίχνη από
το βιολογικό και κοινωνικό «γίγνεσθαι». Το χρώμα, το ανάγλυφο, οι στάσεις, οι κινήσεις, οι
χειρονομίες, η ηλικία, τα ενδύματα, τα συμπληρωματικά εξαρτήματα αμφίεσης των μορφών, τα
τοπία μέσα στα οποία κινούνται ή στέκονταν οι μορφές απεικονίζουν έμφυλες διαφοροποιήσεις,
διακρίσεις ιδεολογικής, συμβολικής ή και κοινωνικής ισχύος, ορατές και σε σημερινά δρώμενα και
δεδομένα. Εν κατακλείδι, η απάντηση στο ερώτημα «πόσο νωπό είναι το παρελθόν» προέκυψε από
το σύνολο της των συγκριτικών αποτελεσμάτων των εικόνων, των ερμηνευτικών προσσεγγίσεων
που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του βιωματικού εργαστηρίου και οι συμμετέχοντες με θετικό
και ευχάριστο τρόπο αναζήτησαν ο καθένας και όλοι μαζί την «αλήθεια».
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Εκπαιδευτικός ΠΕ60
Περίληψη
Η παιδαγωγική αξιοποίηση της «εικόνας» όσον αφορά στην κατανόηση ζητημάτων
επικαιρότητας τα οποία σχετίζονται με τοπικά περιβάλλοντα και δικαιώματα έμβιων όντων τα
οποία διαβιούν μόνιμα ή προσωρινά σ’ αυτά, είναι εξαιρετικά περιορισμένη στο σχολείο. Σκοπός
του εργαστηρίου είναι να συμβάλλει με τη χρήση «εικόνων επικαιρότητας» στην ανάδειξη τρόπων
προστασίας των πτηνών μιας λίμνης αλλά και φροντίδας κάθε άλλου έμβιου όντος που βρίσκεται
στην περιοχή της, καταχείμωνο, σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Το εργαστήριο στοχεύει στην
αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων που φέρουν οι επιλεγμένες εικόνες, τον κριτικό σχολιασμό τους,
την έκφραση και το μοίρασμα συναισθημάτων έτσι ώστε η συμμετοχή στο εργαστήριο να
αποτελέσει αφετηρία μελλοντικής προληπτικής δράσης και εθελοντικής παροχής βοήθειας «στον
άλλο» σε επόμενες ανάλογες καταστάσεις καιρού. Απώτερος σκοπός του εργαστηρίου η μεταφορά
της εμπειρίας που θα αποκτηθεί από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς στους μαθητές
και τις μαθήτριές τους.
Λέξεις κλειδιά: δικαιώματα, έμβια όντα, μετακίνηση, καιρικές συνθήκες, μέτρα προστασίας
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1. Εισαγωγή
Η μετανάστευση ανθρώπων αποτελεί μία από τις παλαιότερες εκδηλώσεις στην ιστορία της
συμβίωσης των λαών και πολλά πολιτιστικά στοιχεία καθώς ολόκληροι πολιτισμοί οφείλουν την
ύπαρξη τους στην εκδήλωση του φαινομένου αυτού. Η μετανάστευση των πουλιών αποτελεί και
αυτή ιστορικό στοιχείο, αποτέλεσμα της εξάπλωσης των ειδών, από την περιοχή όπου
πρωτοεμφανίστηκαν σε άλλες περιοχές. (Μελέτη μεταναστευτικών πουλιών στην Ελλάδα και την
Νότια Ουκρανία, 2008) Τα πουλιά μεταναστεύουν διανύοντας πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, την έλλειψη τροφής αλλά και για
να μεγαλώσουν τους νεοσσούς τους σε ασφαλέστερα μέρη. Έλλειψη κατάλληλων μεταναστευτικών
σταθμών έχει σημαντική επίπτωση στην ολοκλήρωση του ταξιδιού τους. Πουλιά που δεν βρίσκουν
πηγές ανεφοδιασμού μπορεί να εξαντληθούν πριν φτάσουν στον προορισμό τους. Αν πάλι τα μέρη
που θα σταματήσουν είναι μη ασφαλή μπορεί να αναγκαστούν να ξαναπετάξουν πριν προλάβουν
να ξεκουραστούν.(Ορνιθολογική Ελληνική Εταιρία, 2014) Τα 442 είδη της ελληνικής
ορνιθοπανίδας κατανέμονται σε 6 βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το καθεστώς και την παρουσία
τους στη χώρα (Χανδρινός, 1992).
Πίνακας 1
Πηγή: https://www.wwf.gr/images/pdfs/birds.pdf

Στην βιβλιογραφία και στην νομοθεσία η έννοια μετανάστευση αναφέρεται τόσο στα πουλιά
όσο και στον άνθρωπο. Μετανάστης/τρια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ είναι το άτομο που διαμένει για
τουλάχιστον έξι μήνες μακριά από τον συνήθη τόπο κατοικίας του. Εγκαταλείπει τη χώρα του/της
οικιοθελώς, με σκοπό να εγκατασταθεί σε άλλη χώρα για προσωπικούς, οικογενειακούς ή
οικονομικούς λόγους. Σε αντίθεση με τις έννοιες μετανάστευση και μετανάστης/τρια οι έννοιες
πρόσφυγας/προσφυγιά αναφέρονται συνήθως στον άνθρωπο παρόλο που τα πουλιά αλλά και άλλα
ζώα ολοένα και συχνότερα εγκαταλείπουν βίαια τον οικότοπό τους για διάφορους λόγους
(υποβάθμιση του οικοσυστήματος, φωτιά, πόλεμος, ακραίες καιρικές συνθήκες, κ.ά.) και
καταφεύγουν σε άλλον τόπο για να σωθούν. Πρόσφυγες σύμφωνα με το Άρθρο 1 § 2α της
Σύμβασης της Γενεύης, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης
είναι αλλοδαποί οι οποίοι προστατεύονται εφόσον βρίσκονται εκτός της χώρας υπηκοότητάς τους,
λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης, εξαιτίας της φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής
τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεών τους, και οι οποίοι για τον λόγο αυτό, αδυνατούν ή δεν επιθυμούν
να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσης. Στο πλαίσιο των «μικτών μεταναστευτικών ροών», οι
έννοιες του πρόσφυγα και του μετανάστη σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ δεν είναι
πάντοτε διακριτές, όμως κάθε κατηγορία απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση.
Εκτός από τις προαναφερόμενες έννοιες βασική έννοια για το εργαστήριο αποτελεί η έννοια
του δικαιώματος. Από τη μια τα ανθρώπινα δικαιώματα, ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά και
οικονομικά τα οποία αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη φυσική και κοινωνική ύπαρξη του
ανθρώπου και εκφράζουν τη θέλησή του να ζήσει ως βιολογικό, πνευματικό και κοινωνικό ον.
Πηγάζουν από τους άγραφους νόμους (φυσικό δίκαιο), των οποίων η τήρηση είναι ζήτημα
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συνείδησης, προέρχονται από το θετικό δίκαιο (γραπτοί νόμοι) η εφαρμογή των οποίων είναι
υποχρεωτική. (Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης, 2014) Και από την άλλη τα
δικαιώματα των ζώων. (Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων, Παρίσι 1978) Ο άνθρωπος
οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να
εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί
τις γνώσεις για το καλό των ζώων. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από
τον άνθρωπο. (Άρθρο 2) Οι οργανισμοί προστασίας και προάσπισης των ζώων πρέπει να
αντιπροσωπεύονται από κάθε κυβέρνηση. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν απ' τους
νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου. (Άρθρο 14).
Οι θεωρητικοί για τα δικαιώματα των ζώων μας αφύπνισαν και μας έκαναν να διευρύνουμε
την ηθική μας κοινότητα συμπεριλαμβάνοντας σ’ αυτήν τα υπόλοιπα ζώα. Ο άνθρωπος πρέπει να
αναλάβει δράση προκειμένου να επιλύσει, στο βαθμό που είναι πλέον δυνατό, τα περιβαλλοντικά
προβλήματα. Ευτυχώς ή δυστυχώς, το ανθρώπινο είδος είναι το μόνο από αυτά που κατοικούν στον
πλανήτη που μπορεί συνειδητά και με συντονισμένες ενέργειες να αναλάβει μια συστηματική
δράση προς το σκοπό αυτό. Συνεπώς, μιλάμε εκ των προτέρων για μια μονόδρομη ηθική
υπευθυνότητα. (Καραγεωργάκης, Γεωργόπουλος, 2005)
2. Περιγραφή εργαστηρίου: Αντικείμενο -Μεθοδολογία-Μέσα/τεχνικές-Σχολιασμός
Το εργαστήριο εστιάζει στην ζωή των πτηνών της λίμνης Δοϊράνης, η οποία φιλοξενεί τόσο
ενδημικά όσο και μεταναστευτικά πουλιά. Η λίμνη αποτελεί υπόλειμμα της λίμνης Παιονίας, είναι
διασυνοριακή, και βρίσκεται ανάμεσα στην Ελλάδα και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας (FYROM). Εκτείνεται σε 39,9 Km με το ελληνικό μέρος της να καταλαμβάνει το
1/3 της συνολικής έκτασής της. Η πιο γνωστή ομάδα οργανισμών που διαβιούν στη λίμνη είναι τα
πουλιά. Συνολικά στη λίμνη έχουν καταγραφή 87 είδη. Το ελληνικό τμήμα της λίμνης έχει
περιληφθεί στον κατάλογο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, καθώς τα πουλιά χρησιμοποιούν την
περιοχή για να φωλιάσουν, να σταθμεύσουν κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης, να
ξεχειμωνιάσουν, ή να αναζητήσουν τροφή. Ένας μεγάλος αριθμός, περίπου 36 είδη, είναι σπάνια
και απειλούμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τη σπουδαιότητα της περιοχής ενισχύει η παρουσία της
λαγγόνας και του αργυροπελεκάνου, ειδών παγκοσμίως απειλούμενων. Στη λίμνη απαντώνται
παρυδάτια πουλιά αναζητώντας τροφή όπως ο λευκοτσικνιάς, ο κρυπτοτσικνιάς, ο αργυροτσικνιάς
και ο σταχτοτσικνιάς. Απαντούν επίσης η χαλκόκοτα, το μπεκατσίνι και η αβοκέτα, αλλά και
σφυριχτάρια, καπακλήδες, πρασινοκέφαλες πάπιες, ψαλίδες, σαρδέλες, γκισάρια και βουτηχτάρια,
κορμοράνοι, βουβόκυκνοι αλλά και αρπακτικά πουλιά, όπως ο καλαμόκιρκος, ο βαλτόκιρκος, το
διπλοσάινο, το τσιχλογέρακο, το δενδρογέρακο και η γερακίνα είναι, επίσης, συχνοί επισκέπτες της
λίμνης, όπου αναζητούν τη λεία του (Κουσουρής, Θ. 2014). Το τμήμα που ανήκει στην Ελλάδα
έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό Δίκτυο NATYRA 2000 ως ζώνη Ειδικής Προστασίας με την Οδηγία
79/409/ΕΟΚ. Ταυτόχρονα, ένα μικρό τμήμα της λίμνης, μαζί με το δάσος των Μουριών αποτελεί
Τόπο Κοινοτικής Σημασίας «Υδροχαρές δάσος Μουριών». Το μέρος που ανήκει στην ΠΓΔΜ,
χαρακτηρίστηκε ως Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη συνθήκη Ραμσάρ, ως «Φυσική
Σπανιότητα» και ως «Μνημείο της Φύσης». Επίσης η λίμνη, ως περιοχή Ειδικού Ενδιαφέροντος
Διατήρησης εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό οικολογικό Δίκτυο EMERALD. (EKBY, 2008)
Στο εργαστήριο η περιγραφή του οποίου ακολουθεί, οι έννοιες «πρόσφυγας» και
«μετανάστης/τρια» προσεγγίζονται με υπόβαθρο οικολογικό (μεταναστευτικά πουλιά) και
πολιτισμικό (λαοί και πολιτισμοί), όπου περιβάλλον και πολιτισμός αλληλεπιδρούν και
εξελίσσονται παράλληλα και παρόμοια στον τόπο και το χρόνο. Από τη μία το φυσικό περιβάλλον,
με τα διαφορετικά είδη μεταναστευτικών πουλιών, και από την άλλη το πολιτισμικό περιβάλλον, με
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τους διαφορετικούς λαούς που μόνιμα κατοικούν (πολίτες Ελλάδος και FYROM) ή παροδικά
βρέθηκαν να διαβιούν (μετανάστες, πρόσφυγες) στην λίμνη και στην ευρύτερη αυτής περιοχή,
συνθέτουν το τοπίο της συνύπαρξης της διαφορετικότητας, της οικολογικής (βιοποικιλότητας) και
της πολιτισμικής πολυφωνίας (πολυπολιτισμικότητας), αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη
σημασία της λίμνης για τη φύση και τον άνθρωπο. (Παπαδοπούλου, Μ., Βρυώνης, Η.,
Χρυσανθόπουλος, Χρ., 2017)
Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου του οποίου η περιγραφή θα γίνει στην συνέχεια,
αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος για
περιβάλλον και την αειφορία το οποίο σχεδιάστηκε από την συντάκτρια του παρόντος άρθρου, το
Δεκέμβρη του 2016 και τον Ιανουάριο του 2017 -το χρονικό δηλαδή διάστημα κατά το οποίο
επικρατούσαν στην λίμνη αλλά και σε όλη την περιφερειακή ενότητα Κιλκίς εξαιρετικά δυσμενείς
καιρικές συνθήκες. Η μέση ετήσια θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή είναι 14°C. Σύμφωνα με
μετρήσεις στους σταθμούς Δοϊράνης, Άνω Θεοδωρακίων και Nov Doiran για το διάστημα 19612003 ψυχρότερος μήνας θεωρήθηκε ο Ιανουάριος με θερμοκρασίες 3,7°C -4,5°C. (Τανάκης, 2017).
Όσον αφορά στην επίμαχη περίοδο στην οποία αναφερόμαστε η θερμοκρασία έπεσε στους -15 °C
(η μέση μηνιαία θερμοκρασία στην περιοχή της Δοϊράνης είναι γύρω στους 5 βαθμούς °C το μήνα
Δεκέμβριο) με αποτέλεσμα η λίμνη να παγώσει για αρκετές ημέρες. Η δυσκολία επιβίωσης των
πουλιών εντάθηκε. Ο ίδιος ο παγετός, ο περιορισμός των διαθέσιμων προμηθειών τροφίμων και
νερού, το κρύο, οι ισχυροί παγωμένοι βοριάδες και οι μεγάλες σε διάρκεια νύχτες συνετέλεσαν σε
αυτήν την κατάσταση. Για άλλη μια φορά τα πουλιά έδωσαν έναν πραγματικό αγώνα για την
επιβίωσή τους παρόλο που από κατασκευής διαθέτουν μηχανισμούς αντιμετώπισης δυσμενών
καιρικών συνθηκών.
Τόσο στο αρχικό πρόγραμμα όσο και στο εργαστήριο γίνεται συστηματική χρήση εικόνων της
επικαιρότητας (φωτογραφίες της παγωμένης, λίμνης, εγκλωβισμένα πουλιά, φωτογραφίες που
αποτυπώνουν ανθρώπους να ρίχνουν τροφή στην παγωμένη λίμνη, κ.ά.). Η χρήση τους στοχεύει
στην κινητοποίηση μηχανισμών ενσυναίσθησης. καθώς η ανάλυση της εικόνας και των
περιεχομένων της είναι μία περίπλοκη λειτουργία που οξύνει το κριτικό πνεύμα και το
ευαισθητοποιεί σε κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα. (Μουζακιώτου, 2013) Επιπρόσθετα, η
εικόνα αποτελεί µια από τις βασικές πηγές άντλησης πληροφοριών στο σχολείο και τείνει να
καταστεί η ίδια αντικείμενο μάθησης, ανάλυσης, παρατήρησης, αντικείμενο, βάσει του οποίου
διατυπώνονται υποθέσεις, αντικείμενο κατανόησης κ.λπ.. Τέλος η επιλογή της εικόνας μπορεί να
επηρεάζει την αποτελεσματικότητά της, όμως εκείνο που είναι περισσότερο σημαντικό, για να
αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που αυτή παρέχει, είναι η συνειδητοποίηση τους από την πλευρά
του/της εκπαιδευτικού. (Σφυρόερα, 2007).
Το είδος της «εικόνας» που αξιοποιείται είναι κυρίως δημοσιεύματα / πολυτροπικά κείμενα
ηλεκτρονικών τοπικών εφημερίδων και βίντεο παραγωγής των τοπικών μέσων επικοινωνίας.
Σημειώνουμε ότι πολυτροπικό είναι το κείμενο το οποίο χρησιμοποιεί για τη μετάδοση μηνυμάτων
συνδυασμό σημειωτικών τρόπων. (Χοντολίδου, 1999) Η εικόνα συνιστά τον έτερο σημαντικότερο
πόλο της κειμενικής λειτουργίας σε ένα πολυτροπικό περιβάλλον. (Κυπριωτάκης, Δ. 2006)
Διασαφηνίζεται ότι με τον όρο εικόνα εννοούμε ένα σύνολο σημειωτικών τρόπων που σχετίζονται
με την οπτική αντίληψη. Τα βίντεο είναι και αυτά κινούμενες εικόνες που αποτελούν συστοιχίες
επιμέρους εικόνων. (Κυπριωτάκης, Δ. 2006) Όπως και το power point, το οποίο δημιουργήθηκε για
τις ανάγκες του εργαστηρίου (εισαγωγή στο θέμα) και περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία για τη
λίμνη Δοϊράνη, παλιές φωτογραφίες της, χάρτες της περιοχής, φωτογραφίες με δράση προσώπων την
επίμαχη περίοδο, κ.ά.
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Στο εργαστήριο εκτός της «εικόνας» αξιοποιούνται και προτείνονται μέθοδοι και τεχνικές
βιωματικής μάθησης και διδασκαλίας, μεθοδολογικές προσεγγίσεις που στοχεύουν όχι μόνο στην
απόκτηση γνώσεων περιβαλλοντικών και αειφορίας, φυσικών επιστημών, κ.ά., αλλά και στην
επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, στην κατανόηση βασικών δικαιωμάτων του «άλλου» για
επιβίωση, τροφή, ασφάλεια, στέγη/φωλιά. Το εργαστήριο διάρκειας 60΄ αναπτύχθηκε σε τρία μέρη.
Αρχικά έγινε γνωριμία της ολομέλειας. Ακολούθησε παρουσίαση (PowerPoint) στης οποίας
το περιεχόμενο έχουμε ήδη αναφερθεί, και δημιουργήθηκαν δυο υποομάδες. Στο τελευταίο σκέλος
υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες.
1η δραστηριότητα: Προβλήθηκαν τα δύο βίντεο: «Μαγικό πρωινό στην λίμνη της Δοϊράνης»
https://www.youtube.com/watch?v=4gHu3q9qgRE και «Παγωμένη η λίμνη Δοϊράνη»
https://www.youtube.com/watch?v=1KzDVWjdTOQ Οι ομάδες αφού είδαν τα βίντεο
κατέγραψαν λέξεις για το καθένα με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών.
2η δραστηριότητα: Οι ομάδες έγραψαν το σενάριο ενός δικού τους φανταστικού
μεταναστευτικού ταξιδιού και το παρουσίασαν στην ολομέλεια (λόγω έλλειψης χρόνου δεν έγινε
δραματοποίησή του).
3η δραστηριότητα: Παρουσιάστηκε μία ψηφιακή εικόνα στην οποία απεικονίζονταν δύο
άνθρωποι που έριχναν τροφή μέσα στο χιόνι. Ζητήθηκε από τις ομάδες να μαντέψουν ποια ήταν η
ιδιότητα των απεικονιζόμενων προσώπων.
4η δραστηριότητα: Παρουσιάστηκε ένα πολυτροπικό ψηφιακό κείμενο (δημοσίευμα τοπικής
ηλεκτρονικής εφημερίδας). Ζητήθηκε από τις ομάδες να του δώσουν τίτλο και στην συνέχεια να
τον συγκρίνουν με αυτόν της εφημερίδας.
5η δραστηριότητα: Διάσωση πουλιού. Δημιουργήθηκαν υποομάδες ειδικοτήτων (βιολόγοιφωτογράφοι-ψαράδες-κυνηγοί-κάτοικοι της περιοχής-τοπικοί φορείς). Ακολούθησε συζήτηση για
τη συμβολή της κάθε ειδικότητας στο κοινό έργο διάσωσης με άντληση σχετικού υλικού από το
διαδίκτυο ώστε να είναι επιτυχής η επιχείρηση διάσωσης.
Με την ολοκλήρωση των προβολών στην 1η δραστηριότητα, οι λέξεις που καταγράφηκαν
στην πρώτη περίπτωση, όπως ήταν αναμενόμενο αναφέρονται ή συνδέονται με ευχάριστα
συναισθήματα και στοιχεία της φύσης, όπως γαλήνη, ηρεμία, αισιοδοξία, ασφάλεια, συνύπαρξη,
ομορφιά, αρμονία, πτήση, πουλιά, νερό, ζωή. Αντίθετα οι λέξεις που καταγράφηκαν μετά τη
δεύτερη παρουσίαση είναι λέξεις μη ευχάριστων συναισθημάτων και συνθηκών που σχετίζονται με
αυτά, όπως: άγχος, πάγωμα, τρόμος, ανασφάλεια, απειλή, δέος, στασιμότητα, καταστροφή,
εγκατάλειψη, ερημιά, απογοήτευση, δυσκολία, παγωνιά, προσπάθεια, κόπος, αναστάτωση, νεκρή
φύση, θάνατος. Στην συνέχεια παρατίθενται τα κείμενα των ομάδων που δημιουργήθηκαν στο
πλαίσιο της 2ης δραστηριότητας με τον τίτλο: Το δικό μας ταξίδι.
1η Ομάδα: «Είμαστε πουλιά που ταξιδεύουμε για πιο ζεστά μέρη. Ενισχύουμε τη φυσική μας
κατάσταση κάνοντας προπονητικές πτήσεις και ταξιδεύουμε σε ομάδα με σχηματισμό. Μπροστά
βάζουμε τους δυνατούς, πίσω τους αδύναμους και συχνά αλλάζουμε θέσεις. Δεν έχουμε ηγέτες.
Κινδυνεύουμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας από τα αεροπλάνα, τις καιρικές συνθήκες, τη
μόλυνση, τους κυνηγούς, τους θηρευτές-ζώα, τους τραυματισμούς. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον,
υπάρχει αλληλεγγύη. Βοήθεια περιμένουμε από περιβαλλοντικές ομάδες».
2η Ομάδα: «Είμαστε αγριόπαπιες και μεταναστεύαμε λόγω καιρικών συνθηκών. Φεύγουμε από
Σουηδία πετώντας ομαδικά-σε σμήνος από λίμνη σε λίμνη. Ορίζουμε αρχηγό του σμήνους την Άκα.
Δεν θα πάρουμε πράγματα μόνο ελπίδα. Ως κινδύνους θα συναντήσουμε λαθροκυνηγούς κι
αρπακτικά. Κινδυνεύουμε και από έλλειψη τροφής…»
Από τα σενάρια προκύπτει ότι τα μέλη των ομάδων γνωρίζουν κάποια στοιχεία της ζωής των
πουλιών και των μεταναστευτικών τους πρακτικών, τονίζουν και στις δύο περιπτώσεις το ομαδικό
πνεύμα που χαρακτηρίζει το ταξίδι των πουλιών, το ότι πετούν σε σχηματισμούς για εξοικονόμηση
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ενέργειας, την εναλλαγή των διαφόρων θέσεων στον σχηματισμό τους για να ξεκουράζονται, κ.ά.
Ενδιαφέρον έχουν ψυχοκινητικές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν σε σχηματισμούς όπου
βιωματικά τα παιδιά μαθαίνουν για το πέταγμα των πουλιών. Πρόκειται για δραστηριότητες μέσω
των οποίων τα παιδιά προβληματίζονται και προσεγγίζουν και έννοιες περιβαλλοντικές αλλά και
των φυσικών επιστημών (προσανατολισμός, καιρός, κ.λπ.). Μέσω των σεναρίων και της συζήτησης
που ακολούθησε επιτεύχθηκε να εκφραστούν άμεσα για τα πουλιά και έμμεσα και για τους
μετακινούμενους ανθρώπους (μετανάστες, πρόσφυγες) και τις δυσκολίες τους, καθώς ενώ είχαν
τρεις επιλογές δηλαδή να είναι α. άνθρωποι, β. πουλιά, γ. και τα δύο, επέλεξαν και στις δύο
περιπτώσεις το δεύτερο καθώς τους ήταν πιο εύκολο να μπουν στο ρόλο αυτό.
Στην 3η και 4η δραστηριότητα δεν μάντεψε καμία ομάδα ότι την τροφή την έριχναν μέλη
κυνηγητών οργανώσεων της περιοχής Κιλκίς, πρακτική που είδαμε να εφαρμόζεται μέσω του
διαδικτύου την περίοδο εκείνη και σε άλλες περιοχές της χώρας. Επισημαίνεται ότι στο Κιλκίς δεν
υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός περιβαλλοντικών ομάδων οι οποίες θα μπορούσαν να
κινητοποιηθούν όπως έγινε για παράδειγμα στην Καστοριά την ίδια περίοδο καθώς η κακοκαιρία
ήταν γενικευμένη σε όλη τη βόρεια Ελλάδα. (βλ.https://www.youtube.com/watch?v=sNjfUG0hkqI)
Σημειώνεται ότι τοπικά το Δασαρχείο Κιλκίς έβγαλε κάποιες αποφάσεις για απαγόρευση του
κυνηγιού. Η Ορνιθολογική Εταιρεία, θεωρώντας ότι οι τοπικού χαρακτήρα απαγορεύσεις δεν
αρκούν, έκανε συνεχής εκκλήσεις για απαγόρευση του κυνηγιού στην επικράτεια όπως και τελικά
έγινε. Σχετικό υλικό είναι αναρτημένο στην σελίδα:https://www.zoosos.gr/elliniki-ornithologikietaireia-zitaei-katholiki-apagoreusi-tou-kunigiou-se-oli-tin-epikrateia-eksaitias-tou-katholikoupsuxous/#axzz5Gmg16ZoN
3. Συμπεράσματα
Το εργαστήριο κινητοποίησε τις επιμορφούμενες οι οποίες πήραν ρόλους, αντάλλαξαν
απόψεις, συνεργάστηκαν, παρήγαγαν ένα κοινό έργο, προβληματίστηκαν, και διατύπωσαν
ερωτήματα. Αξιοσημείωτη είναι η έκπληξή τους όταν διαπίστωσαν από χάρτες που προβλήθηκαν
στην παρουσίαση, πως η λίμνη Δοϊράνη βρίσκεται σε μικρή χιλιομετρική απόσταση από την
Ειδομένη, περιοχή εξόδου προσφύγων όπως επίσης και από το χώρο φιλοξενίας προσφύγων στην
Νέα Καβάλα, στον οποίο την επίμαχη περίοδο με τη σφοδρή κακοκαιρία, διέμεναν σε κοντέινερ
πρόσφυγες και προσφυγόπουλα. Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων οι επιμορφούμενες
διατύπωσαν απόψεις για το εργαστήριο, για την πρωτοτυπία της προσέγγισης και τον περιορισμό
που έθετε ο χρόνος στην ανάπτυξή του. Κατέγραψαν επίσης κάποιες σύντομες σκέψεις τους τις
οποίες και παραθέτω «υπήρξε στο εργαστήριο σύνδεση της ηθικής με τον άνθρωπο και το
περιβάλλον», «έντονο αποτέλεσμα από τη βιωματική εμπλοκή», «η παρουσίαση που προηγήθηκε των
δραστηριοτήτων είχε σημαντικές συνδέσεις του φυσικού περιβάλλοντος με το κοινωνικό», «το
εργαστήρι περιλάμβανε πολύ ωραίες ιδέες και δραστηριότητες, εφαρμόσιμες στην τάξη…», «ήταν
δημιουργική ώρα…τελικά έμαθα», «απέκτησα γνώσεις γύρω από ένα θέμα που δεν γνώριζα», «το
οπτικοακουστικό υλικό με προβλημάτισε σε θέματα δικαιωμάτων και της ευθύνης που έχει ο
άνθρωπος».
Η εμπειρία της επιμορφώτριας/εμψυχώτριας από το εργαστήριο είναι θετική. Εισέπραξε πως
στην μία ώρα αλληλεπίδρασης με τις επιμορφούμενες υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία.. Η
αξιοποίηση των εικόνων επικαιρότητας λειτούργησε και κινητοποίησε μηχανισμούς
ενσυναίσθησης, δημιούργησε ελκυστικό περιβάλλον μάθησης και μετέφερε μηνύματα
περιβαλλοντικών συμπεριφορών φορέων, και πολιτών τόσο θετικές, όσο και αρνητικές που
χρήζουν τροποποίησης. Οι συμμετέχουσες κατανόησαν ότι η αξιοποίηση εικόνων επικαιρότητας
που προτείνει το εργαστήριο είναι εύκολα προσπελάσιμες, ανέξοδα τις βρίσκει κανείς στο
διαδίκτυο αρκεί να τις συλλέξει άμεσα και ότι μπορεί να αποτελέσουν εξαιρετικό εκπαιδευτικό
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εργαλείο σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας. Μέσα από την κατάλληλη αξιοποίησή τους
μαθητές και οι μαθήτριες αλλά και οι ίδιες μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να ενεργούν με
υπευθυνότητα προς όφελος του συνόλου της ζωικής κοινότητας, προληπτικά, παρεμβατικά..
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Περίληψη
Η εισήγηση αποσκοπεί στην παρουσίαση του ομότιτλου προγράμματος που υλοποιήθηκε
κατά το τρέχον σχολικό έτος από το 3ο ΓΕΛ Λάρισας. Στόχος του ήταν η βιωματική διερεύνηση
των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και η υποκίνηση μιας συζήτησης για τον ρόλο του πολίτη στις
σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες και για τη δυνατότητά του να αναλάβει δράση για την
επίλυση των κοινωνικών του προβλημάτων. Οι διδακτικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν
στηρίζονται στο παιδαγωγικό πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και του
Θεάτρου/Δράματος, προσεγγίσεις που θέτουν στο κέντρο του ενδιαφέροντός τους τη διερεύνηση
της ταυτότητας και αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα για τη βιωματική προσέγγιση της ετερότητας.
Οι μαθητές διερεύνησαν τη δική τους εμπειρία από το σχολείο και κλήθηκαν να προσεγγίσουν το
θέμα από την οπτική του «άλλου», του αποκλεισμένου από την εκπαίδευση υποκειμένου. Μέσα
από τις δραστηριότητες του προγράμματος επιχειρήθηκε να καταδειχτεί ότι το θέατρο μπορεί να
αποτελέσει βήμα για την άρθρωση δημόσιου λόγου και έναν χώρο μάθησης που προάγει γνώσεις
με σημασία.
Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικές ανισότητες, θέατρο/δράμα, διαπολιτισμική εκπαίδευση
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1. Εισαγωγή
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο όχι μόνο στις υπανάπτυκτες
χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου αλλά ούτε στον σύγχρονο δυτικό κόσμο. Ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες – μειονοτικοί πληθυσμοί, παιδιά με αναπηρία, παιδιά μεταναστών και
προσφύγων – βιώνουν τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό ή λαμβάνουν ανεπαρκείς και
αναποτελεσματικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Η προσφυγική κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η
χώρα μας ανέδειξε την έλλειψη ετοιμότητας ενός μέρους έστω της ελληνικής κοινωνίας να
αποδεχτεί τα παιδιά πρόσφυγες και να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Το σχολείο
καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και
αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει είναι μια
εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες μιας πολυπολιτισμικής
κοινωνίας, μια εκπαίδευση με άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και με κατευθυντήριες αρχές την
κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα (Waters, 1998, Besson et al., 2014).
Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο θεσμός της εκπαίδευσης διέρχεται σήμερα κρίση. Η γενική
δυσφορία για την ποιότητα της εκπαίδευσης, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται τόσο στην κοινωνική
απαξίωση των εκπαιδευτικών και του ρόλου τους (Besson et al., 2014) όσο και στην αδιαφορία των
μαθητών απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία, υποδεικνύει την ανάγκη για ένα νέο εκπαιδευτικό
όραμα. Ενδεικτικό είναι ότι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμά μας μαθητές συσχέτισαν το σχολείο
με έννοιες και εικόνες αρνητικές, όπως η φυλακή, η πλήξη και η καταπίεση.
Με βάση τον προβληματισμό αυτό, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό του προγράμματος
«Αν…ισότητες: Το δικαίωμα στην εκπαίδευση», που είχε ως στόχο να φέρει τους μαθητές
αντιμέτωπους με ένα επίκαιρο κοινωνικό πρόβλημα, τις εκπαιδευτικές ανισότητες, και να τους
κινητοποιήσει να πάρουν θέση και να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπισή του. Το πρόγραμμα
υλοποιήθηκε κατά το τρέχον σχολικό έτος με τη συμμετοχή 35 μαθητών από διαφορετικές τάξεις
του 3ου ΓΕΛ Λάρισας. Οι διδακτικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στηρίζονται θεωρητικά στο
πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και της Θεατροπαιδαγωγικής. Η βιωματικότητα,
συνθήκη που θεωρείται αναγκαία και από τις δυο αυτές προσεγγίσεις για την προσέγγιση της
ετερότητας, προσδιόρισε τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Οι θεατρικές
συμβάσεις και ιδιαίτερα η αφήγηση θεωρήθηκαν ιδανικά εργαλεία για την επίτευξη της
στοχοθεσίας του προγράμματος. Όπως έχει αποδειχτεί από την έρευνα, η αφήγηση μιας
προσωπικής ιστορίας κινητοποιεί συναισθηματικά τους συμμετέχοντες και οδηγεί στην κατανόηση
του άλλου σε βαθμό μεγαλύτερο από την απλή παράθεση πληροφοριών για το ίδιο θέμα
(Trzebinski, 2005). Επιλέχτηκε γι’ αυτό η αληθινή ιστορία της Μαλάλα, μιας έφηβης από το
Πακιστάν που διεκδίκησε το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση διακινδυνεύοντας τη ζωή
της. Με αφορμή την ιστορία της οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναστοχαστούν αναφορικά με
τις δικές τους αντιλήψεις και στάσεις τόσο απέναντι στο σχολείο όσο και απέναντι στην ετερότητα.
Η διερεύνηση, σχεδόν αναπόφευκτα, επεκτάθηκε σε θέματα και ερωτήματα ευρύτερα, όπως τι
είδους εκπαίδευση θέλουμε και τι είδους μαθητικές ταυτότητες – και άρα ταυτότητες μελλοντικών
πολιτών – θέλουμε να διαμορφώνει το σύγχρονο σχολείο. Καθώς οι μαθητές εξοικειώθηκαν με
τους κώδικες του θεάτρου, τέθηκε επιπλέον το ερώτημα αν αυτό μπορεί να αποτελέσει χώρο
έκφρασης και βήμα για να αρθρώσουν τον δικό τους δημόσιο λόγο. Καρπός και επιστέγασμα της
δράσης ήταν μια θεατρική παράσταση, που αποτέλεσε συγχρόνως και μια απόπειρα επικοινώνησης
του προβληματισμού και των θέσεων των μαθητών στα ζητήματα που τους απασχόλησαν.
2. Κυρίως μέρος
2.1 Το θέατρο/δράμα και η συμβολή του στη διαπολιτισμική αγωγή και στην προαγωγή
πολιτικής συνειδητοποίησης
Το διαπολιτισμικό μοντέλο στην εκπαίδευση, ανατρέποντας τον μονοπολιτισμικό
προσανατολισμό της, δίνει απαντήσεις στα ζητούμενα της νέας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας
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και συμβάλλει στη διαμόρφωση μαθητικών ταυτοτήτων ικανών να αλληλεπιδρούν με τη διαφορά.
Βασικές αρχές του είναι ο διαπολιτισμικός σεβασμός, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη και η
εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων (Γκόβαρης, 2001). Το θέατρο αποτελεί ζωτικό
εργαλείο για την εισαγωγή της διαπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση, καθώς συμβάλλει στην
καλλιέργεια δεξιοτήτων καίριων για την προαγωγή της ηθικής που αυτή αντιπροσωπεύει: της
ενσυναίσθησης, της ανοχής της διαφορετικής άποψης και της υγιούς αλληλεπίδρασης με τον άλλο
(Γκόβαρης, 2001). Ως γεγονός που επικοινωνείται σε ένα πολυπολιτισμικό και ετερογενές κοινό, το
θέατρο είναι από τη φύση του διαπολιτισμικό. Τα παιδαγωγικά οφέλη ωστόσο στην προσέγγιση της
ετερότητας μπορούν να πολλαπλασιαστούν από την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη θεατρική
διαδικασία (Λενακάκης, 2015).
Το θέατρο/δράμα, που έχει ήδη διανύσει μια μακρά πορεία στην εκπαίδευση από τα τέλη του
ου
19 αιώνα, στοχεύει στη διερεύνηση του εαυτού και του άλλου. Δίνει τη δυνατότητα στους
μαθητές, μέσα από την ανάληψη ενός ρόλου, να φανταστούν τον εαυτό τους ως άλλο, να μπουν
στη θέση του, να ζήσουν τη ζωή του μέσα από τη δική τους εμπειρία. Ανακαλύπτουν έτσι τον άλλο
μέσα στον εαυτό τους, καθώς ενεργοποιούν τη δική τους μνήμη και εμπειρία για να
συμπεριφερθούν όπως ο άλλος, αλλά και τον εαυτό τους μέσα στον άλλον, καθώς προσπαθούν να
φανταστούν τον εαυτό τους στη θέση του (Neelands, 2002). Τα σύνορα του εαυτού και του άλλου
συναντώνται και συγχωνεύονται, με τρόπο που συμβάλλει στην εξοικείωση με την ετερότητα και
την αποδοχή της.
Επιπλέον, μέσα από το φανταστικό παιχνίδι με τον ρόλο, οι μαθητές οδηγούνται στη
συνειδητοποίηση της υπόστασης της ταυτότητας. Τα περισσότερα παιδιά έχουν μια φτωχή και
ετεροπροσδιορισμένη εικόνα και αίσθηση του εαυτού τους και του άλλου, στηριζόμενη σε
στερεοτυπικές αντιλήψεις ή σε όσα τους έχουν πει οι άλλοι για τον εαυτό τους και τον άλλο
(Neelands, 2002). Το θέατρο/δράμα τους δίνει την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τη συνθετότητα
και πολυπλοκότητα της υποκειμενικότητας, καθώς ανακαλύπτουν τους πολλαπλούς ρόλους που η
κοινωνική ζωή ή οι διαφορετικές συνθήκες και εμπειρίες μας επιβάλλουν να επιτελέσουμε, τους
πολλαπλούς πιθανούς και δυνατούς εαυτούς μας (Neelands, 2002).
Ο χαρακτήρας του θεάτρου είναι εγγενώς δημόσιος, κοινωνικός και, ως εκ τούτου, με την
ευρύτερη έννοια πολιτικός, εφόσον προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κοινού. Εκφράζοντας και
ερμηνεύοντας την ανθρώπινη συμπεριφορά, μεταδίδει μηνύματα και ιδεολογία, διαμορφώνει
στάσεις και συνειδήσεις. Ο διδακτικός και πολιτικός χαρακτήρας του θεάτρου υποστηρίχτηκε και
αξιοποιήθηκε από πολλούς λειτουργούς του, μεταξύ των οποίων αξίζει να αναφέρουμε τον
Μπέρτολντ Μπρεχτ και τον Αουγκούστο Μποάλ, εφόσον πολλές από τις αρχές και τις τεχνικές
τους αξιοποιούνται και από το θέατρο/δράμα. Οι μαθητές, δουλεύοντας πάνω σε ευαίσθητα
κοινωνικά θέματα και πειραματιζόμενοι με την ετερότητα από μια θέση ασφάλειας και
συναισθηματικής απόστασης, που δεν παρέχεται συνήθως σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής,
οδηγούνται στην κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας και σε ένα νέο όραμα για την
κοινωνία που επιθυμούν (Neelands, 2002). Οι ραγδαίες αλλαγές που γνωρίζει ο σύγχρονος κόσμος
απαιτούν πολίτες που τις κατανοούν και μπορούν να τις αξιολογήσουν και πιθανόν να τις
υποκινήσουν, προλαμβάνοντας την αναγκαιότητα (Heikkinen, 2016). Αυτό δε μπορεί να επιτευχθεί
μόνο με το κοινωνικό ενδιαφέρον και την ενημέρωση. Οι νέοι πρέπει να καθοδηγηθούν στην
ανακάλυψη τρόπων να εκφράσουν τη φωνή τους και το θέατρο είναι ένα μέσο που μπορεί να τους
δώσει πρόσβαση στον δημόσιο λόγο. Αποτελεί έτσι ένα κρίσιμης σημασίας εργαλείο για την
προαγωγή μιας δημοκρατικής πολιτειότητας (Winnikott, 1971).
Τη σημασία του θεάτρου στην παραγωγή της γνώσης αλλά και την πολιτική του σημασία
υποστηρίζουν και σύγχρονες θεωρήσεις που δίνουν έμφαση στη συμμετοχή του σώματος στη
διαδικασία της μάθησης. Ο μεταδομισμός αμφισβητεί το αντιθετικό δίπολο σώμα/πνεύμα, που
κυριαρχεί στην παραδοσιακή παιδαγωγική σκέψη και γενικότερη φιλοσοφική αντίληψη, και
αναγνωρίζει το σώμα ως βασικό παράγοντα στην παραγωγή της γνώσης (Perry, 2010). Σύμφωνα με
τις αντιλήψεις αυτές «η πράξη είναι σκέψη» (Dolan, 1996). Το μανθάνον υποκείμενο είναι
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ενσώματο υποκείμενο και ως εκ τούτου οι παιδαγωγοί επιχειρούν να δημιουργήσουν εμπειρίες που
συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο τη νόηση αλλά και το σώμα. Στο πλαίσιο αυτό το θέατρο αποκτά
αναβαθμισμένο ρόλο, καθώς θεωρείται χώρος προνομιακός για την ενσώματη μάθηση. Είναι ένας
χώρος μεταβατικός, στον οποίο ο μανθάνων εαυτός αλληλεπιδρά με τη διαφορά, μια διαδικασία
που εκκινεί τους μηχανισμούς της αλλαγής του (Perry, 2010). Η επιτέλεση, ως διαδικασία που
αναδεικνύει ποικίλες διαστάσεις του σώματος (βιολογική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική),
αποκτά δυναμική πολιτισμικής και πολιτικής παρέμβασης (Dolan, 1996).
Εν κατακλείδι, το θέατρο/δράμα, προάγοντας ηθικές, κοινωνικές και πολιτικές αρχές
αναγκαίες στη σύγχρονη κοινωνία, αποτελεί διδακτικό εργαλείο ζωτικής σημασίας για μια
εκπαίδευση που στοχεύει όχι μόνο και όχι τόσο στη διδασκαλία διδακτικών αντικειμένων, αλλά
κυρίως στη διδασκαλία των μαθητών, στη διαμόρφωση μαθητικών ταυτοτήτων που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνικής πραγματικότητας.
2.2 Περιγραφή της δράσης
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τριάντα πέντε μαθητές από διαφορετικά τμήματα και των τριών
τάξεων του Λυκείου του 3ου ΓΕΛ Λάρισας. Διήρκεσε πέντε μήνες, από τον Δεκέμβριο του 2017
μέχρι τον Απρίλιο του 2018, με δίωρες συναντήσεις που πραγματοποιούνταν μία φορά την
εβδομάδα στον χώρο του σχολείου και σε ώρες εκτός σχολικού προγράμματος.
Οι δραστηριότητες που σχεδιάσαμε στηρίχτηκαν σε θεατρικές συμβάσεις, μεταξύ των οποίων
μπορούν να αναφερθούν η ιδεοθύελλα, η παγωμένη εικόνα, η ανακριτική καρέκλα, ο διάδρομος της
συνείδησης και η αφήγηση. Στόχος της ιδεοθύελλας είναι η κατάθεση συνειρμικών λέξεων σχετικά
με ένα θέμα. Στην παγωμένη εικόνα επιχειρείται να αποδοθεί με τη στάση του σώματος μια έννοια
(ή ένα συναίσθημα ή ένα γεγονός) με συμβολικό και αντιπροσωπευτικό τρόπο. Χρησιμοποιείται
συνήθως για να δώσει το έναυσμα για την ανάπτυξη μιας αφήγησης (Γκόβας, 2003), ή για να
αποτελέσει στόχο κριτικής ανάλυσης βασικών στιγμών (Neelands, Goode, 2015). Στην ανακριτική
καρέκλα κάποιος ήρωας υποβάλλεται σε ερωτήσεις που αφορούν τις αξίες και τα πιστεύω του. Ο
διάδρομος της συνείδησης προσφέρεται για την επεξεργασία διλημματικών καταστάσεων. Στη
σύμβαση αυτή οι μαθητές στέκονται σε δύο παράλληλες σειρές, σχηματίζοντας ανάμεσά τους έναν
διάδρομο. Καθώς ο χαρακτήρας περνάει ανάμεσά τους, οι μαθητές αποδίδουν με μια φράση τη
σκέψη του ή του δίνουν μια συμβουλή. Η αφήγηση αξιοποιείται ως θεατρική τεχνική για τη
δημιουργία μιας ιστορίας, για τη μετάβαση από το θεατρικό παιχνίδι σε ένα θεατρικό δρώμενο ή
για την επίλυση προβλημάτων (Neelands, Goode, 2015).
Για την οργάνωση και τη συμπλήρωση του υλικού που προέκυψε από τους αυτοσχεδιασμούς
οργανώθηκε ένα εργαστήριο θεατρικής γραφής. Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι η
διακειμενικότητα και η διασκευή, που αποτελούν και τις σύγχρονες τάσεις στη θεατρική γραφή,
ιδιαίτερα στο μεταμοντέρνο θέατρο (Γραμματάς, 2012). Σημαντικό πλεονέκτημα της πρακτικής
αυτής είναι η συμβατότητά της με όλα τα ζητούμενα της σύγχρονης εκπαίδευσης: την
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, την παιγνιώδη μάθηση και τη διαθεματική προσέγγιση στη γνώση
(Γραμματάς, 2012). Το θεατρικό κείμενο προκύπτει ως προϊόν συλλογικής προσπάθειας και
διαπραγμάτευσης, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να εργαστούν ομαδικά για την επίτευξη
ενός κοινού στόχου, να επιλύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν, να επιλέξουν ανάμεσα σε
διαφορετικές προτάσεις την αποτελεσματικότερη λύση και να σεβαστούν τη διαφορετική άποψη.
Οι θεατρικές συμβάσεις χρησιμοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της δράσης, όχι ως
αυτοσκοπός, αλλά ως μέσο για να υποκινήσουν ερωτήματα και να προωθήσουν τη διαπραγμάτευσή
τους με τρόπο βιωματικό και παιγνιώδη. Στην πρώτη συνάντηση, που είχε ως στόχο την ανάπτυξη
της δυναμικής της ομάδας και τη διερεύνηση των στάσεων των μαθητών απέναντι στο σχολείο,
μετά από κάποιες εισαγωγικές ασκήσεις γνωριμίας, εμπιστοσύνης και κινητοποίησης, απαραίτητες
για τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας και συνεργασίας, αξιοποιήσαμε τη σύμβαση της
ιδεοθύελλας, ζητώντας από τους μαθητές να εκφράσουν με μια λέξη τους συνειρμούς που τους
δημιουργεί η έννοια «σχολείο». Με βάση τις έννοιες αυτές δημιούργησαν ένα ομαδικό γλυπτό που
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απέδιδε μέσω της σωματικής έκφρασης την καθημερινή τους εμπειρία στο σχολείο. Όταν
ολοκληρώθηκε η εικόνα, κάθε μαθητής κλήθηκε να πει μια λέξη ή μια φράση που να ερμηνεύει τη
στάση του. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε μια συλλογική ιστορία, που αντιπροσώπευε την
εμπειρία της ομάδας στο σχολείο. Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με τη σύμβαση της
ανακριτικής καρέκλας. Όσοι δε συμμετείχαν στο ομαδικό γλυπτό μπορούσαν να καλέσουν κάποιον
από τους συμμετέχοντες να καθίσει σε μια καρέκλα που τοποθετήθηκε μπροστά τους, στο κέντρο
του χώρου που όριζε τη «σκηνή», και να του κάνουν ερωτήσεις για να διερευνήσουν τις
αντιλήψεις, τα βιώματα και τα συναισθήματα που καθόρισαν τη στάση του απέναντι στο σχολείο.
Η ομαδική ιστορία επιμερίστηκε έτσι σε πολλές παράλληλες προσωπικές ιστορίες, με συγκλίσεις
και αποκλίσεις, δίνοντας την ευκαιρία για σύγκριση και αναστοχασμό.
Το θεατρικό παιχνίδι είναι σημαντικό προκειμένου να ενεργοποιηθούν στους μαθητές
εμπειρίες και βιώματα ανάλογα με αυτά που βιώνει ο χαρακτήρας, με τρόπο μάλιστα παιγνιώδη,
που παρέχει ασφάλεια. Το παιχνίδι «ασπίδες και βόμβες» (Neelands, Goode, 2015) θεωρήθηκε
πρόσφορο για να επαναφέρουν στη μνήμη τους οι μαθητές εμπειρίες που σχετίζονται με το
συναίσθημα της απειλής, του κινδύνου και της ανασφάλειας που συνοδεύει τη στέρηση ενός
πολύτιμου αγαθού. Οι μαθητές, καθώς προχωρούσαν ελεύθερα στον χώρο, κλήθηκαν να επιλέξουν
κάποιον από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ως την προσωπική τους «βόμβα», φροντίζοντας να
κινούνται όσο το δυνατόν πιο μακριά από αυτόν, χωρίς όμως να αποκαλυφθεί η επιλογή τους. Στη
συνέχεια επέλεξαν έναν άλλον μαθητή ως ασπίδα, και τους ζητήθηκε να κινούνται με τρόπο ώστε η
«ασπίδα» τους να βρίσκεται πάντα ανάμεσα σε αυτούς και τη «βόμβα». Συγχρόνως έπρεπε να
δώσουν ένα εννοιολογικό περιεχόμενο στην ασπίδα και στη βόμβα τους, να προσδιορίσουν δηλαδή
τι είναι αυτό που αισθάνονται ότι τους απειλεί (ένας φόβος, ένας κίνδυνος, μια αρνητική εμπειρία ή
συναίσθημα) και τι είναι αυτό που τους κάνει να αισθάνονται ασφάλεια και προστασία. Με ένα
καθορισμένο από πριν σύνθημα οι μαθητές έπρεπε να ακινητοποιηθούν και να ελέγξουν την
ασφάλεια της θέσης τους σε σχέση με τις βόμβες και τις ασπίδες τους. Στη συνέχεια, με ένα
προσυμφωνημένο άγγιγμα στον ώμο τους, έπρεπε να αποκαλύψουν τι αντιπροσωπεύει γι’ αυτούς η
«βόμβα» και ποια είναι η «ασπίδα» τους.
Με τον ίδιο στόχο χρησιμοποιήθηκε και η σύμβαση της αφήγησης. Η καθηγήτρια διάβασε
στους συμμετέχοντες την ανακοίνωση ότι απαγορεύεται η εκπαίδευση και ότι στο εξής δε θα
μπορούσαν να πηγαίνουν σχολείο. Οι μαθητές κλήθηκαν να δείξουν με τη στάση του σώματός τους
και την έκφραση του προσώπου τους την αντίδρασή τους στο γεγονός αυτό. Στη συνέχεια
επιλέξαμε κάποιους μαθητές που φαινόταν να αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο για «ανάκριση» από
τους συμμαθητές τους (σύμβαση «ανακριτικής καρέκλας»), προκειμένου να ερμηνευτεί η στάση
τους. Για να δώσουμε στους μαθητές την ευκαιρία να δουν την κατάσταση από την οπτική του
άλλου, χρησιμοποιήσαμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Μαλάλα, που αφορούσε τη δική της
αντίδραση στην ανακοίνωση της απαγόρευσης της εκπαίδευσης των κοριτσιών. Η συνάντηση
έκλεισε με ένα ομαδικό γλυπτό που αντιπροσωπεύει τις αντιλήψεις της Μαλάλα για το σχολείο,
δραστηριότητα που έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη
διαφορετική εμπειρία της.
Η αφήγηση ήταν η κύρια σύμβαση που χρησιμοποιήθηκε ως έναυσμα για τον αυτοσχεδιασμό
των μαθητών και τη δραματοποίηση στις επόμενες συναντήσεις. Επιλέχτηκαν κατάλληλα
αποσπάσματα από το βιβλίο της Malala Yousafzai Με λένε Μαλάλα, που αντιπροσώπευαν καίριες
στιγμές της αφήγησης: πριν την απαγόρευση της εκπαίδευσης των κοριτσιών, η απαγόρευση, η
απόφαση για δράση, η απόπειρα δολοφονίας της Μαλάλα από τους Ταλιμπάν. Πέρα από το κείμενο
αυτό, που αποτέλεσε τη βάση στην οποία στηρίχτηκε η πλοκή, χρησιμοποιήθηκαν και άλλα
κείμενα, κυρίως ποιητικά («Σώπα, μη μιλάς» του Αζίζ Νεσίν, «Φοβάμαι» και «Μιλώ» του Μανώλη
Αναγνωστάκη), προκειμένου να δημιουργηθεί μια σχέση διαλογική μεταξύ των κειμένων και να
προαχθεί ο προβληματισμός.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαπραγμάτευση του διλήμματος δράση/συμβιβασμός. Για να
τροφοδοτηθεί ο προβληματισμός σχετικά με την κοινωνική πίεση που ασκείται στο άτομο να
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καταστείλει τον λόγο και τη δράση του, αξιοποιήθηκε το ποίημα του Αζίζ Νεσίν «Σώπα, μη μιλάς».
Αφού διαβάστηκε το ποίημα, ένας μαθητής, στον ρόλο της Μαλάλα, τοποθετήθηκε στο κέντρο της
σκηνής και οι υπόλοιποι ενθαρρύνθηκαν να χρησιμοποιήσουν το ποιητικό υλικό υπό το πρίσμα
κάποιου επινοημένου προσώπου που απευθύνει τους στίχους του ποιήματος στην ηρωίδα. Ζητήθηκε
από την μαθήτρια που είχε προθυμοποιηθεί να αναλάβει τον ρόλο της Μαλάλα να σκεφτεί κάτι
σημαντικό για την ίδια, κάτι που αισθανόταν ότι η εξωτερίκευση και η ανακοίνωσή του είχε ζωτική
σημασία γι’ αυτήν. Οι μαθητές, αυτοσχεδιάζοντας και αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους
(μητέρα, δασκάλα, γείτονες, συμμαθητές) αποθάρρυναν σε διαφορετικό τόνο και ύφος τη μαθήτρια
να μιλήσει. Όσοι δεν συμμετείχαν στον αυτοσχεδιασμό προσπάθησαν να ερμηνεύσουν την εικόνα
που σχηματίστηκε, με βάση τη στάση του σώματος των μαθητών, την έκφραση του προσώπου τους,
τη θέση τους στον χώρο και ιδιαίτερα την απόστασή τους από την κύρια ηρωίδα, επισημαίνοντας τις
κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις των επιλογών αυτών. Η συνάντηση τέλειωσε με μια δραστηριότητα
βασισμένη στη σύμβαση διάδρομος της συνείδησης. Οι μαθητές σχημάτισαν δύο παράλληλες σειρές.
Από τη μία σειρά μαθητών ζητήθηκε να εκφράσουν επιχειρήματα που να ενθαρρύνουν τον λόγο και
τη δράση και από την άλλη επιχειρήματα αποθαρρυντικά. Στόχος της δραστηριότητας αυτής, όπως
και άλλων παρόμοιων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της δράσης, ήταν η ομαδική,
συλλογική διαπραγμάτευση των χαρακτήρων (Neelands, Goode, 2015). Το υλικό που
συγκεντρώθηκε από την επιχειρηματολογία των μαθητών αξιοποιήθηκε στη σκιαγράφηση του
κεντρικού χαρακτήρα, της Μαλάλα, ή αποδόθηκε στους δευτερεύοντες χαρακτήρες. Η τελική
διαπραγμάτευση των δραματικών προσώπων έγινε από την ομάδα του εργαστηρίου γραφής, μέλημα
της οποίας ήταν να αποδοθούν με φυσικότητα και ενότητα ήθους.
Για το εργαστήριο γραφής σχεδιάστηκαν ειδικά φύλλα εργασίας, που περιείχαν αποσπάσματα
από το βιβλίο της Μαλάλα καθώς και οδηγίες για τη μεταγραφή του κειμένου από αφηγηματικό σε
δραματικό (βλ. Γραμματάς 2012). Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να οικειοποιηθούν το κείμενο,
προσθέτοντας νέα στοιχεία για να επαυξήσουν τη θεατρικότητά του. Διέκριναν τις σκηνές του έργου
με κριτήριο τα κομβικά σημεία της ιστορίας, επέλεξαν τα πρόσωπα που θα έπαιρναν μέρος στο έργο
τους, επιχειρώντας να δημιουργήσουν συγκρουσιακές σχέσεις ανάμεσά τους, και πρόσθεσαν
σκηνικές οδηγίες, για να υποδείξουν τον κατάλληλο τρόπο σκηνικής απόδοσης του έργου.
2.3 Αποτελέσματα
Με βάση την ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες του προγράμματος, τον
αναστοχασμό τους σε σχέση με την εμπειρία τους και τις παρατηρήσεις μας θα μπορούσαμε να
προβούμε στις ακόλουθες εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα της δράσης:




Η συνολική αίσθηση που άφησε στους συμμετέχοντες η εμπειρία ήταν κατά γενική
ομολογία θετική. Οι μαθητές φαίνονταν άλλωστε να απολαμβάνουν τις δραστηριότητες που
σχεδιάσαμε και, παρότι υπήρχαν στιγμές που οι δραματικές καταστάσεις ή η ίδια η
δραματική διαδικασία αντιμετωπίζονταν με ελαφρότητα, όσο η δράση εξελισσόταν,
φαίνονταν να παίρνουν πιο σοβαρά τον ρόλο τους, να εμβυθίζονται σε αυτόν και να
απορροφούνται από τη νέα τους ταυτότητα.
Όσον αφορά τις στάσεις των μαθητών, από την αρχική διερεύνηση έγινε αντιληπτό ότι στην
πλειοψηφία τους έχουν μια κατά βάση αρνητική εικόνα για το σχολείο. Οι περισσότεροι
από τους συνειρμούς τους είχαν αρνητικό περιεχόμενο (πλήξη, ανία, βαρεμάρα, φυλακή,
καταπίεση, πρωινό ξύπνημα), ενώ οι θετικές έννοιες δε συνδέονται τόσο με τη μαθησιακή
διαδικασία όσο με την κοινωνική ζωή του σχολείου (το διάλειμμα, την παρέα, τους φίλους).
Στην ανακοίνωση της απαγόρευσης της εκπαίδευσης οι πρώτες εκδηλώσεις και αντιδράσεις
τους κυμάνθηκαν από την πρόδηλη ευφορία και ικανοποίηση έως και τον ενθουσιασμό. Η
ιστορία της Μαλάλα τους έκανε να δουν το σχολείο από την πλευρά του «άλλου» και να
κατανοήσουν τη σημασία του ως μέσου κοινωνικής ενδυνάμωσης. Οι ρόλοι που έχτισαν
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δείχνουν εξάλλου ότι κατανοούν τις επιπτώσεις του αναλφαβητισμού – ως απόρροιας μιας
ελλιπούς παιδείας – σε πνευματικό και κοινωνικοπολιτικό επίπεδο.
Όσον αφορά τις απόψεις τους για τον ρόλο του πολίτη, από τη συζήτηση που ανακινήθηκε
διαφάνηκε ότι η εντύπωση των μαθητών είναι ότι τα περιθώρια δράσης που του δίνονται
στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο είναι στενά. Ενδεικτική είναι και η αρχική τους
αμηχανία, όταν τους ζητήθηκε να προτείνουν τρόπους αντίδρασης στην ανακοίνωση που
απαγόρευε την εκπαίδευσή τους. Λίγοι από τους μαθητές κατάφεραν να διατυπώσουν
κάποια συγκεκριμένη πρόταση δράσης. Αναφέρθηκαν στην οργάνωση πορείας
διαμαρτυρίας και στην αξιοποίηση των μέσων μαζικής δικτύωσης, ως τρόπο
δημοσιοποίησης και οργάνωσης της κινητοποίησής τους. Δεν υπήρξε καμιά αναφορά στο
θέατρο και γενικότερα στην τέχνη ως μέσο αντίστασης και έκφρασης δημόσιου λόγου, παρά
την πλούσια εμπειρία από την επαφή των μαθητών σε όλη την εκπαιδευτική τους πορεία με
λογοτεχνικά κείμενα που έχουν ιδεολογικό/πολιτικό περιεχόμενο. Όταν προτάθηκε η
θεατρική παράσταση ως μέσο άρθρωσης πολιτικού λόγου, οι μαθητές την αποδέχτηκαν
θετικά, όχι ωστόσο χωρίς να εκφραστούν κάποιες αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα
και τη σημασία μιας τέτοιας δράσης, αν αυτή περιοριζόταν στο πλαίσιο του σχολείου. Από
τη συζήτηση προέκυψε ότι αυτό που ζητούσαν ήταν η επικοινώνηση του λόγου τους σε
ευρύτερο κοινό και ιδιαίτερα σε πολιτικούς φορείς. Η πρόταση να παρουσιάσουν την
παράστασή τους σε συνέδριο έγινε δεκτή με ενθουσιασμό.
Οι μαθητές έδειξαν να κατανοούν την πολιτική λειτουργία του σώματος, όπως φαίνεται από
την ικανότητά τους να σημειώνουν μ’ αυτό και να διαβάζουν σ’ αυτό κοινωνικοπολιτικές
σχέσεις. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι επιδείκνυαν μεγαλύτερη άνεση στη σωματική
έκφραση γεγονότων και καταστάσεων από όσο στη διατύπωσή τους με τον λόγο.
Όσον αφορά την ανάπτυξη άλλων μαθησιακών δεξιοτήτων, οι μαθητές επέδειξαν φαντασία
και δημιουργικότητα, επινοώντας δραματικούς χαρακτήρες με αληθοφάνεια και συνέπεια,
βρίσκοντας λύσεις για τη σκηνική απόδοση απαιτητικών σκηνών, γράφοντας κείμενα που
παρά τις αδυναμίες τους διακρίνονται από αρκετές θεατρικές και λογοτεχνικές αρετές.

4. Συμπεράσματα
Το θέατρο/δράμα ως διδακτικό εργαλείο έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα να
διερευνήσουν τον εαυτό τους και τον «άλλο», να επινοήσουν, να διαπραγματευτούν, να
αναθεωρήσουν ταυτότητες. Τους ενέπλεξε συνολικά στην μαθησιακή διαδικασία, ως σώμα και
πνεύμα, ανταποκρινόμενο με αυτό τον τρόπο στην αντίληψη για τη σωματοποιημένη γνώση της
σύγχρονης παιδαγωγικής. Το σώμα αποτέλεσε μέσο έκφρασης, αντικείμενο παρατήρησης και
αναστοχασμού πάνω στις κοινωνικές σχέσεις και κριτικής της κοινωνικής πραγματικότητας,
δίνοντας το έναυσμα για τη διαδικασία της αλλαγής της. Η εξοικείωση με τον κόσμο του θεάτρου
και τους κώδικές του υπέδειξε ένα μέσο που δίνει πρόσβαση στο δημόσιο λόγο, χωρίς να λαμβάνει
υπόψη κοινωνικές, εθνικές ή έμφυλες διακρίσεις, ένα μέσο μάλιστα πρόσφορο για τη
διαπραγμάτευση ακριβώς αυτών των ευαίσθητων κοινωνικών ζητημάτων.
Η δράση αυτή εκφράζει τις δικές μας αντιλήψεις και το δικό μας όραμα για το πώς θα έπρεπε
να είναι το σύγχρονο σχολείο: ένας χώρος που δεν προάγει μόνο εργαλειακού τύπου γνώσεις, αλλά
ανοίγει διάλογο με την τοπική και παγκόσμια κοινότητα και τα προβλήματά της· ένας χώρος στον
οποίο η ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας αποτελούν πρωταρχικό μέλημα και όχι
ένα δευτερεύον, μικρότερης σημασίας και συμπωματικό αποτέλεσμα· ένας χώρος εν τέλει
έκφρασης και πολιτικής συνειδητοποίησης. Το θέατρο/δράμα μπορεί να αποτελέσει απάντηση στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση για επαναπροσδιορισμό των στόχων και των
πρακτικών της, προάγοντας ένα σχολείο που παρέχει γνώσεις με σημασία.
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Περίληψη
Τα εκπαιδευτικά συστήματα και όσοι εμπλέκονται σε αυτά προσπαθούν να
επαναπροσδιορίσουν τις διαδικασίες της νέας γνώσης και του αλφαβητισμού, ώστε να μπορούν να
συμβάλλουν επιτυχώς στις σύγχρονες κοινωνίες. Αυτό προϋποθέτει την προετοιμασία των μαθητών
για τις τεχνολογικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές αλλαγές που διαδραματίζονται στον
κόσμο, ο οποίος σταδιακά χαρακτηρίζεται από την τοπική ποικιλομορφία αλλά και τον
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προσανατολισμό προς μια παγκόσμια σύνδεση. Επίσης, εμπεριέχει την ανάπτυξη της ικανότητας
γνώσης πολλαπλών μορφών επικοινωνίας και της δυνατότητας επικοινωνίας με διαφορετικό κοινό.
Με το παρόν εργαστήριο επιχειρούμε να αναδείξουμε το animation ως μια νέα μορφή
αλφαβητισμού και εκπαίδευσης που συνδυάζει πολλαπλές μορφές επικοινωνίας και διαφορετικούς
τρόπους δημιουργίας νοήματος. Επίσης, ως ένα μέσο ανάπτυξης της φαντασίας, της
δημιουργικότητας και έκφρασης, που προτρέπει τους δημιουργούς να εφαρμόσουν μια ευχάριστη
και πειραματική μέθοδο, η οποία βασίζεται στο παιχνίδι αλλά ταυτόχρονα έχει μελετηθεί και έχει
την απαραίτητη σοβαρότητα.
Λέξεις κλειδιά: animation, stop motion animation, εκπαίδευση, δημιουργικότητα,
αλφαβητισμός
1. Εισαγωγή
Τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα τα Δημοτικά
ακολουθούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ) που ορίζεται από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής. Σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι έκδηλη η βαρύτητα που δίνεται στην Ελληνική
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην ενασχόληση των μαθητών με τα γνωστικά αντικείμενα της
ανάγνωσης της γραφής και των μαθηματικών πράξεων. Παρόλα αυτά σύμφωνα με την (Salomon,
1996) «Οι εικόνες από τις ταινίες animation και τα παιδικά προγράμματα είναι οι πιο οικείες
εικόνες στα παιδιά, οπότε ένα μέρος της εκπαίδευσής τους θα έπρεπε να είναι το animation». Η
εκπαίδευση στο animation δεν περιλαμβάνει μόνο ανάγνωση των εικόνων αλλά και τη «συγγραφή»
τους. Η «συγγραφή εικόνων» αποτελεί ένα μέσο δημιουργικής έκφρασης και επικοινωνίας, μέσω
των χαρακτήρων, της πλοκής, του χρόνου και της κίνησης, τα οποία λειτουργούν μεμονωμένα και
ταυτόχρονα αλληλοσυμπληρωματικά. Τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν απλές ή περίπλοκες,
ακόμα και αφηρημένες ιδέες, να ασκήσουν κριτική σε κοινωνικά θέματα, ή απλά να αναφερθούν σε
θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, να «μιλήσουν» μέσω της φωνής ή των κινήσεων
των ηρώων πιο εύγλωττα από τη χρήση στεγνού προφορικού ή γραπτού λόγου. Ταυτόχρονα
προάγεται αβίαστα η ομαδικότητα και συνεργατικότητα, καθώς η δημιουργία ενός έργου animation
δεν είναι ατομική εργασία και διαδικασία. Αντίθετα, μέσα σε ένα συνεργατικό έργο μπορούν να
συνυπάρξουν αρμονικά διαφορετικά ενδιαφέροντα, ταλέντα, ακόμα και αδυναμίες.
Κατά τη διαδικασία δημιουργίας ενός έργου animation παρόλο που υπάρχουν συγκεκριμένοι
κανόνες και φυσικά περιορισμοί, υπάρχει πάντα ο «κίνδυνος», αλλά ταυτόχρονα και «ευκαιρία» να
προκύψουν αυθόρμητα, τυχαία ή ακόμα και λανθασμένα στοιχεία, τα οποία μπορούν να ενταχθούν
και να κάνουν ξεχωριστή και πρωτότυπη μια δημιουργία. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη
στοχοταξινομία του Bloom από τους L. Anderson και D. Krathwohl το ρήμα «Δημιουργώ», κατά
συνέπεια η δημιουργικότητα, είναι υψηλότερα σε θέση από την αξιολόγηση στο πλαίσιο του
γνωστικού τομέα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων).
Εξάλλου, τα παιδιά μαθαίνουν ότι κατά τη δημιουργία μιας ταινίας animation τα περιττά
στοιχεία ή τα στοιχεία που δεν επιλέγονται μπορεί να αφαιρεθούν από το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι,
έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν γνωρίζοντας πάντα ότι μπορούν να επέλθουν διορθώσεις
και αλλαγές (Μπιτζούνη, 2009). Αποτελεί ένα σπουδαίο μέσο ανάπτυξης της φαντασίας, της
δημιουργικότητας και έκφρασης, μια ευχάριστη και πειραματική διαδικασία, που βασίζεται στο
παιχνίδι, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί την απαραίτητη σοβαρότητα (Craft, Jeffrey, & Leibling, 2001).
Το animation είναι γνωστό και ως «παιδικός κινηματογράφος». Σε αυτό βοήθησε η
δημιουργία ταινιών κινούμενης εικόνας, από μεγάλες εταιρείες παραγωγής, όπως η πρωτοπόρα
DISNEY και μεταγενέστερα η PIXAR, η DREAMWORKS S.K.G., η WARNER BROS και η
MARVEL. Έτσι, σήμερα έχει αναπτυχθεί μια τεράστια βιομηχανία ταινιών που απευθύνεται στο
παιδικό κοινό, αλλά όχι μόνο σε αυτό. Η διάδοση της τεχνολογίας και η ικανότητα εύκολης λήψης,
αποθήκευσης και αποστολής κινούμενων εικόνων, ήχων και κειμένου αλλάζουν τον τρόπο
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επικοινωνίας μας γενικότερα και οδηγούν σε νέους τρόπους δημιουργίας νοημάτων με διαφορετικά
μέσα επικοινωνίας (O' Rourke, 2005, σ. 1).
Πιο συγκεκριμένα, το animation αποτελεί μια μορφή ψυχαγωγίας, που συνήθως κρίνεται
καταλληλότερη από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε σύγκριση με τα παιχνίδια υπολογιστών
και πιο αποδεκτή από τα παιδιά σε σύγκριση με ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Το μυαλό ενός παιδιού δεν
έχει ευρεία αφαιρετική ικανότητα για να σκεφτεί με λογικούς όρους τη λειτουργία των πραγμάτων.
Οι συνδυαστικές αλυσίδες μέσω εικόνων, που δημιουργούνται μέσω ενός έργου animation, το
βοηθούν να αντιληφθεί τον κόσμο. Το παιδί έρχεται σε επαφή με έναν νέο και εντελώς άγνωστο
κόσμο, όπου μπορεί να δημιουργήσει έναν χάρτη σταθερών αξιών και να βάλει σε μια τάξη τα
ερεθίσματα που λαμβάνει. Άρα, υποσυνείδητα το παιδί μπορεί να λάβει, μέσω εικόνων και ήχων,
ερεθίσματα και να αντιληφθεί αξίες και ανώτερες έννοιες, ενώ ψυχαγωγείται (Santagostino, 2003,
σ. 15).
Τα παιδιά γνωρίζουν σε αδρές γραμμές, τι σημαίνει animation μέσα από τις ταινίες και τις
σειρές που παρακολουθούν στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η συνεργασία και ενεργή
συμμετοχή τους, όμως, για τη δημιουργία μιας ταινίας, τους δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούν
ότι το animation δεν είναι μόνο οι ήρωες της Disney ή των άλλων παραγωγών, αλλά
αντιλαμβάνονται ότι το animation είναι η κίνηση και ο χειρισμός οποιουδήποτε αντικειμένου και
μπορεί να σχεδιαστεί από τη σύλληψη της ιδέας, ως το τελικό παραγόμενο προϊόν αποκλειστικά
από εκείνα.
Μέσα από το εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν αυτό το
βασικό στοιχείο του animation και τα οφέλη από την εισαγωγή του στην εκπαιδευτική πράξη,
καθώς, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα παιδιά, αν αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη,
μπορούν να δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους, με περιεχόμενο και νόημα που αφορά και
εκφράζει ουσιαστικά τους ίδιους, μια ταινία που δεν αποτελεί έμπνευση κανενός σκηνοθέτη και δεν
εκφράζει τα κατευθυνόμενα νοήματα της κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής βιομηχανίας.
Συνεπώς γίνεται κατανοητό ότι προσεγγίζουμε το animation ως ερασιτεχνική δημιουργία
εκπαιδευτικών και μαθητών για την επίτευξη διδακτικών και μαθησιακών στόχων του
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών κι εννοούμε κάθε ταινία που έχει
δημιουργηθεί εικόνα – εικόνα (καρέ – καρέ) που στη συνέχεια, σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας
εικόνας και βίντεο, παίρνουν μορφή συνεχόμενης κίνησης (Σιάκας, 2008, σ. 6).
2. Stop motion animation
2.1. Τι είναι το stop motion animation
Η λέξη προέρχεται από τη λατινική «anima» που σημαίνει ψυχή και το ρήμα «animate» της
αγγλικής γλώσσας που μεταφράζεται ως «ζωντανεύω». Πρακτικά σημαίνει την ταχύτατη προβολή
μιας σειράς εικόνων ώστε να δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης (κινούμενο σχέδιο). Η
ψευδαίσθηση δημιουργείται εξαιτίας της ιδιότητας του ανθρώπινου ματιού να διατηρεί στον
αμφιβληστροειδή χιτώνα την εικόνα (είδωλο) ενός αντικειμένου για ελάχιστο χρόνο (ένα εικοστό
τέταρτο του δευτερολέπτου) μετά την εξαφάνισή του. Αυτό ονομάζεται μετείκασμα. Έτσι, αν η
επόμενη εικόνα προβληθεί πριν χαθεί το μετείκασμα της προηγούμενης, οι δυο εικόνες
«συγχωνεύονται» κατά κάποιο τρόπο και δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης (Σοφός &
Λιάμης, Βασικό κείμενο μελέτης εβδομαδιαίας συνεδρίας "Βασικές γνώσεις για το animation", σ. 6).
Στην αρχή ο δημιουργός έπρεπε να ζωγραφίζει αυτά τα καρέ. Ακόμη και σήμερα, για να
υλοποιηθεί μία ταινία κινούμενων σχεδίων, οι δημιουργοί κάνουν τα σκίτσα σε διάφανες
επιφάνειες και ύστερα τις χρωματίζουν. Όταν το 1937 ο Walt Disney γύρισε την ταινία «Η Χιονάτη
και οι επτά νάνοι», που ήταν η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους, κάθε σκηνή
ενός δευτερολέπτου χρειαζόταν 24 σκίτσα (Μπίσκα, και συν.). Τέτοιου τύπου ταινίες απαιτούν
επαγγελματίες με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες αλλά και πολύ χρόνο. Σχετικά εκπαιδευτικά βίντεο
στην ιστοσελίδα: http://www.cgmeetup.net/home/how-to-create-run-cycle-animation/.
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Στο ερασιτεχνικό stop motion animation που αξιοποιείται στην εκπαίδευση, αντικείμενα του
πραγματικού κόσμου μετακινούνται ελάχιστα, φωτογραφίζονται κάθε φορά και η διαδικασία
επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί η κίνηση. Με αυτόν τον τρόπο η μετακίνηση των
αντικειμένων «σπάει» σε πολλά καρέ. Πλέον με την εφεύρεση της φωτογραφικής μηχανής και
μάλιστα της ψηφιακής και των Νέων Τεχνολογιών η διαδικασία έχει απλουστευτεί, δεν απαιτεί
ιδιαίτερες δεξιότητες ζωγραφικής και χρειάζεται λιγότερο χρόνο.
2.2. Εκπαιδευτική αξιοποίηση του animation
Για να είναι «καλό» ένα animation που γίνεται στην τάξη κι εμπλέκει τους μαθητές πρέπει να
ικανοποιεί κυρίως παιδαγωγικά κριτήρια και λιγότερο τεχνικά. Μπορεί ο φωτισμός να μην είναι ο
ιδανικός και οι λήψεις ασταθείς. Αυτό που προέχει όμως είναι να γίνει η παραγωγή μιας ταινίας
animation αντιληπτή αφενός ως μια εναλλακτική προσέγγιση της γνώσης που κάνει την πρόσληψή
της πιο ευχερή και μόνιμη. Αφετέρου ως μέσο παρατήρησης και πειραματισμού στις φυσικές
επιστήμες. (Για παράδειγμα, ένα γλαστράκι με σπόρους που μεγαλώνουν στην τάξη και μια
φωτογραφική μηχανή στημένη απέναντι. Λαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα
φωτογραφίες και στο τέλος δημιουργείται ένα βίντεο μερικών δευτερολέπτων στο οποίο θα
φαίνεται η ανάπτυξη του φυτού).
Επίσης προέχει το animation να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη της φαντασίας και της
δημιουργικότητας (π.χ. σύλληψη της ιδέας), ως μέσο έκφρασης (π.χ. κείμενα), ως βάση
συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους και των μαθητών με τον εκπαιδευτικό (π.χ. για τις
κατασκευές ή για την εύρεση υλικών), ως πεδίο ανάληψης πρωτοβουλιών κι επίλυσης
προβλημάτων (π.χ. η θέση της κάμερας, ή η πορεία των αντικειμένων), ως τόνωση της
αυτοπεποίθησης και του αλληλοσεβασμού (όλοι μπορούν να βρουν έναν ρόλο και να συνδράμουν
σε κάποια φάση της διαδικασίας).
Με αυτόν τον τρόπο το animation συμβάλλει σε ένα δημοκρατικό, ελεύθερο παιδαγωγικό
κλίμα χωρίς το οποίο η μάθηση δεν ευδοκιμεί κι η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού υστερεί.
2.3. Μεθοδολογία
Σαφέστατα εν αρχή ην Η ΙΔΕΑ. Όμως χρειάζεται και η σχετική οργάνωση για να
αποφευχθούν λάθη και καθυστερήσεις (Ντεπιάν).
Αν στόχος είναι μια ταινία που θα παρουσιάζει μια ιστορία, χρειάζεται αρχικά μια
«σύνοψη», δηλαδή ένα σύντομο κείμενο περίπου 10 γραμμών όπου θα προσδιορίζονται στοιχεία
όπως ο χώρος, ο χρόνος, οι συμμετέχοντες-ήρωες και τα γεγονότα (ποιος είναι ο σκοπός, το
πρόβλημα κ.λπ.) αδρομερώς. Έτσι αποσαφηνίζεται η αρχική ιδέα.
Στη συνέχεια γράφεται το «σενάριο», η ιστορία χωρίζεται σε σκηνές και δημιουργούνται οι
διάλογοι. Καλό είναι να γίνει και «η εικονογράφηση του σεναρίου» με μερικά σκίτσα που θα
δίνουν τα σημαντικά στοιχεία της πλοκής και θα μας καθοδηγούν στη συνέχεια, θα παρέχουν
πρόβλεψη των αντικειμένων που χρειάζονται. Αποτελεί δηλαδή έναν αναλυτικό οδηγό στη
διάρκεια των λήψεων (Σοφός, Σοφός, & Λιάμης, σ. 6). Με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζεται
ευκολότερα το «σκηνικό και οι «κούκλες» και κατά την ώρα της φωτογράφισης ο δημιουργός μένει
συγκεντρωμένος μόνο σε αυτήν (Σιάκας, 2008, σ. 19).
2.4 Υλικά – Εξοπλισμός
Ανάλογα με το θέμα μας, την έμπνευση και τις δεξιότητές μας μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά υλικά για τις «κούκλες» και το σκηνικό. Μπορεί να είναι από
πλαστελίνη η οποία είναι εύπλαστη και δίνει τη δυνατότητα να γίνουν οι «κούκλες» πιο
εκφραστικές. Άδειες συσκευασίες όπως κονσέρβες, κουτιά, μπουκάλια μεταμορφώνονται εύκολα.
Ακόμα σαπούνια, καρποί, κουκλάκια πλεϊμομπιλ ή φιγούρες από χαρτί κ.λπ. επιστρατεύονται
προκειμένου να υπηρετηθεί η ιδέα του δημιουργού. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν οι ηλεκτρονικές
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διευθύνσεις με animation που δημιουργήθηκαν από τις εισηγήτριες κι αξιοποιούν διαφορετικά κάθε
φορά υλικά.
Όποιο υλικό όμως και να επιλέξουμε, για τη λήψη των φωτογραφιών χρειάζονται
αναγκαστικά μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή δικτυοκάμερα (web camera) φορητή ή
ενσωματωμένη σε Υπολογιστή ή ένα «έξυπνο» κινητό.
Βασικός κανόνας στο stop motion animation είναι να κινούνται μόνο οι φιγούρες ενώ όλα τα
υπόλοιπα στοιχεία να παραμένουν ακίνητα. Ακόμα και η πιο ανεπαίσθητη μετακίνηση της γωνίας
λήψης ή αλλαγή στον φωτισμό θα είναι ιδιαίτερα εμφανής στο τελικό αποτέλεσμα.
Επομένως, αν η φωτογραφική μηχανή είναι φορητή, καλό είναι να τοποθετηθεί σε ένα
τρίποδο για να παραμένει σταθερή. Για τον ίδιο λόγο καλό είναι να αποφεύγεται η εστίαση
(ζουμάρισμα) και προφανώς πρέπει η μπαταρία της μηχανής να επαρκεί για να ολοκληρωθεί η
φωτογράφιση.
Η εργασία απλοποιείται κι επιταχύνεται με τη web camera, καθώς οι φωτογραφίες
αποθηκεύονται αυτόματα στον Υπολογιστή και η ορθότητα του πλάνου ελέγχεται άμεσα. Σε
φορητούς υπολογιστές η web camera είναι ήδη ενσωματωμένη. Το μειονέκτημά της είναι ότι η
γωνία λήψης περιορίζεται και δεν αφήνει πολλές επιλογές για να τοποθετηθεί το σκηνικό όπου θα
εκτυλιχθεί η δράση.
Το μειονέκτημα αυτό αίρεται από τη φορητή δικτυοκάμερα η οποία συνδέεται με τον
ηλεκτρονικό μας υπολογιστή συνήθως μέσω θήρας usb ή και αλλιώς και διαθέτει ευελιξία κατά την
τοποθέτησή της ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή γωνία λήψης. Και σε αυτήν την περίπτωση
είναι χρήσιμο να στερεωθεί η κάμερα πολύ καλά με χαρτοταινία ή κάποιο άλλο τρόπο για να μην
αλλάξει θέση.
Ακόμα κι ένα «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο με μια κάμερα υψηλής ανάλυσης θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί. Μόνο που θα χρειαστεί αρκετός αυτοσχεδιασμός ώστε η συσκευή να τοποθετηθεί
σταθερά.
Επειδή και ο φωτισμός παίζει σπουδαίο ρόλο, είναι σημαντικό να υπάρχει επαρκές και
σταθερό φως από όλες τις πλευρές και να αποφεύγεται ο σχηματισμός σκιάς από τα αντικείμενα ή
τον δημιουργό κατά την ώρα της φωτογράφισης. Ο φυσικός φωτισμός που μπαίνει από ένα
παράθυρο μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της λήψης των καρέ, γεγονός που πρέπει να ληφθεί
υπόψη. Επίσης, αν υπάρχει κάποια άλλη φωτεινή πηγή κοντά στο σκηνικό, π.χ. τηλεόραση σε
λειτουργία ή οθόνη υπολογιστή, θα επηρεάσει το φως. Η σταθερότητα που απαιτείται μπορεί να
επιτευχθεί με μικρούς προβολείς, πορτατίφ και λάμπες γραφείου.
Εκτός από τη συσκευή λήψης των καρέ χρειάζεται κι ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με
εγκατεστημένο κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο για να γίνει το τελικό μοντάζ, η προσθήκη
ήχων και τελικά να παραχθεί η ταινία. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά λογισμικά, ελεύθερα ή επί
πληρωμή, για Windows, iphone, android κ.ά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο τέλος του
εγγράφου όπου παρατίθενται σχετικές ιστοσελίδες κι εκπαιδευτικά βίντεο για περισσότερη
ενασχόληση.
Για παράδειγμα δωρεάν, αρκετά εύχρηστο και φιλικό σε έναν αρχάριο χρήστη είναι το movie
maker (που ενδεχομένως υπάρχει εξαρχής εγκατεστημένο στα Windows, αλλιώς κατεβαίνει από το
διαδίκτυο), το Pinnacle Studio και το Camtasia με περισσότερες δυνατότητες αλλά με το
μειονέκτημα ότι δεν είναι ελεύθερα λογισμικά.
Ένα ελεύθερο λογισμικό που μπορούμε να αξιοποιήσουμε αν χρησιμοποιούμε web camera,
είναι το http://monkeyjam.org/.Αναγνωρίζει τη web camera, κάνουμε τις λήψεις και δημιουργεί την
ταινία. Εκπαιδευτικό βίντεο για εξοικείωση με το εργαλείο αυτό υπάρχει στον σύνδεσμο
https://www.youtube.com/watch?v=jx4VERWEqBQ. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 υπάρχουν επίσης
γραμμένες συνοπτικά σχετικές οδηγίες.
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2.5. Η δημιουργία της κίνησης (animation)
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο παραδοσιακό τρισδιάστατο animation η θέση του
αντικειμένου μεταβάλλεται ανεπαίσθητα, η κάθε αλλαγή θέσης φωτογραφίζεται κι αποθηκεύεται κι
έτσι δημιουργείται μια σειρά από φωτογραφίες (καρέ) οι οποίες όταν προβληθούν με γρήγορη
ταχύτητα δίνουν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Για ένα δευτερόλεπτο ομαλής κίνησης απαιτούνται
24 φωτογραφίες, αριθμός δυσθεώρητος για τον ερασιτέχνη animator. Στην πραγματικότητα ο
δημιουργός «κλέβει» λίγο επαναλαμβάνοντας στο μοντάζ το ίδιο καρέ παραπάνω από μία φορά.
Αυτό συμβαίνει γιατί έχει αποδειχτεί μέσα από την πράξη ότι το μάτι μπορεί να ξεγελαστεί
και όταν μια φωτογραφία μείνει στατική στο οπτικό μας πεδίο περισσότερο από 1/24 ο του
δευτερολέπτου. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ομαλή ροή κίνησης όταν σε μια σειρά 24 φωτογραφιών
που αποτελούν την κίνηση ενός δευτερολέπτου, η κάθε φωτογραφία επαναληφθεί από δύο μέχρι
τέσσερις φορές (Σιάκας, 2008, σ. 29).
Στο πρόγραμμα ψηφιακού μοντάζ που χρησιμοποιεί ο δημιουργός ορίζει τη διάρκεια
παραμονής κάθε καρέ με ιδανικό χρόνο μικρότερο από ένα δευτερόλεπτο αυτόματα για όλα.
Εννοείται ότι η διάρκεια παραμονής ενός καρέ μπορεί να τροποποιηθεί και μεμονωμένα ανάλογα
αν θέλουμε να δείξουμε μια επιβράδυνση ή μια επιτάχυνση ή μια παύση, ή να συχγρονίσουμε την
εικόνα με τον ήχο που επίσης μπορούμε να εισάγουμε σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο.
3. Ψηφιακό animation (Animatron)
Οι ΤΠΕ υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα σημαντικότερα
εργαλεία προκειμένου εκπαιδευτικοί και μαθητές, να αναπτύξουν κρίσιμες δεξιότητες (γνωστικές,
κοινωνικές, τεχνολογικές) για να μπορέσουν να ανταποκριθούν με κριτικό και δημιουργικό τρόπο
στις ανάγκες της νέας κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας που συνεχώς μεταβάλλεται
(Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2017).
Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να αποτελέσουν ένα ιδανικό εργαλείο για την κινητοποίηση
των μαθητών γύρω από ένα γνωστικό αντικείμενο και την εμπλοκή τους περισσότερο με αυτό.
Μέσα από αυτές μπορούμε να επεξηγήσουμε γνωστικά αντικείμενα με ευχάριστο τρόπο ενώ η
συμμετοχή των ίδιων των μαθητών στη διαδικασία προάγει την δημιουργικότητα, την φαντασία και
εξασκεί τις αφηγηματικές ικανότητες τους. Η εφαρμογή Animatron είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο
δημιουργίας βίντεο στα οποία ο δημιουργός μπορεί να εισάγει κινούμενα σχέδια, μουσική, ηχητικές
πληροφορίες και να εξάγει το αποτέλεσμα ως αρχείο βίντεο ή να το ενσωματώσει σε κάποια
ιστοσελίδα (Τζόρτζογλου, 2018).
Η εφαρμογή έκανε την εμφάνισή της στις 28 Μαΐου 2011, ως εργαλείο που βασίζεται στο
διαδίκτυο για τη δημιουργία κινούμενων σχεδίων. Παρέχει ένα εργαλείο κίνησης HTML5, που
επιτρέπει την προβολή της δημιουργίας κινούμενης εικόνας σε οποιαδήποτε οθόνη κινητού ή
επιφάνειας εργασίας και ένα εργαλείο παραγωγής βίντεο online. Η ιδέα ήταν του Dmitry Skavish, ο
οποίος αναζητούσε ηλεκτρονικά εργαλεία λογισμικού, για να βοηθήσει την κόρη του σε μια
εργασία δημιουργίας κινούμενου σχεδίο, που της είχε ανατεθεί στο σχολείο. Συνειδητοποίησε ότι
δεν υπήρχε ένα καλό και φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο δημιουργίας κινουμένων σχεδίων στο
διαδίκτυο. Έτσι, τον Μάιο του 2011 κυκλοφόρησε το Animatron με χρηματοδότηση από την
JetBrains, την τσεχική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού (wikipedia, 2018).
3.1.Πώς λειτουργεί
Αφού επισκεφτούμε τη σελίδα της εφαρμογής, επιλέγουμε τη δημιουργία ενός νέου βίντεο
(Start Creating). Η εφαρμογή μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε χρήση του περιβάλλοντος
σχεδίασης είτε σαν επισκέπτης (χωρίς εγγραφή) είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης.
Η εφαρμογή ουσιαστικά αποτελείται από έναν καμβά δημιουργίας βίντεο στον οποίο ο
χρήστης μπορεί να επιλέξει τον αριθμό των καρέ, να επιλέξει το σκηνικό τους μέσα από μια
τεράστια ποικιλία έτοιμων εικόνων, να προσθέσει χαρακτήρες και να τροποποιήσει την εμφάνισή
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και την πόζα τους και τέλος, να ανεβάσει τις δικές τους εικόνες. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να
προσθέσει ηχητικές πληροφορίες (μουσική, εκφώνηση), ώστε να δώσει σε κάθε εικόνα την πλοκή
που επιθυμεί. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά εύκολη και δημιουργική (Τζόρτζογλου, 2018).
Για ακόμα καλύτερη εμπειρία χρήστη, το Animatron Studio προσφέρει λειτουργία Lite, μια
απλοποιημένη έκδοση ειδικά σχεδιασμένη για όσους δεν είχαν ποτέ εμπειρία σε κινούμενα σχέδια.
Υπάρχουν επίσης πολλά εκπαιδευτικά βίντεο (tutorials), τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα στους
χρήστες για την εκμάθηση της εφαρμογής:
https://www.youtube.com/watch?v=Hl6tghsSKmA
https://www.animatron.com/studio/whiteboard-animation-software
https://www.animatron.com/studio/education/week1
καθώς και ένα pdf αρχείο με αναλυτικές οδηγίες:
http://www.rpbourret.com/animatron/Bourret-AnimatronTutorial.pdf
4. Σκοποί και στόχοι του εργαστηρίου
Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να καταδείξει την ωφελιμότητα της εισαγωγής του animation
στην εκπαιδευτική διαδικασία, να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τα βασικά στάδια της
δημιουργίας του και να αποτελέσει έναυσμα για να δημιουργήσουν οι ίδιοι δικά τους έργα
κινούμενης εικόνας.
Ειδικότερα:





να οριστεί η έννοια stop motion animation μέσα από την αναδίφηση στη σχετική
βιβλιογραφία.
να αναδειχθεί το animation ως μέσο έκφρασης και δημιουργίας στην εκπαίδευση αλλά κι ως
μια εναλλακτική προσέγγιση και παρουσίαση ενός θέματος μέσα από συγκεκριμένα
παραδείγματα.
να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και τα στάδια δημιουργίας του από τη σύλληψη της
ιδέας μέχρι το τελικό βίντεο.
να συγκροτηθούν μικρές ομάδες που θα δημιουργήσουν σύντομες ταινίες κινούμενης
εικόνας ώστε να φανούν στην πράξη η ανάγκη για συνεργασία, η χαρά της δημιουργίας
αλλά και οι τυχόν δυσκολίες και οι περιορισμοί.

4.1. Περιγραφή του εργαστηρίου
Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου
του ΙΑΚΕ με θέμα "Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης. Προκλήσεις
στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης", που έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο
Ηρακλείου Κρήτης από 27 έως 29 Απριλίου 2018.
Η διάρκεια του εργαστηρίου ήταν 45 λεπτά και συμμετείχαν κυρίως εκπαιδευτικοί. Αρχικά έγινε
η αποσαφήνιση βασικών όρων και η παρουσίαση της μεθοδολογίας, των προϋποθέσεων και των
περιορισμών τόσο θεωρητικά όσο και μέσω παραδειγμάτων από παλιότερες και πρόσφατες δικές μας
ταινίες animation. Στη συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους
αναφέροντας το όνομα, την ειδικότητά τους κι έναν αγαπημένο ήρωα κινουμένων σχεδίων.
Έπειτα οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η α΄ ομάδα ασχολήθηκε με το ψηφιακό
εργαλείο δημιουργίας animation ενώ η β΄ επιχείρησε να δημιουργήσει μια ταινία animation με θέμα
την κυκλοφοριακή αγωγή.
Τα μέλη της α' ομάδας χρησιμοποίησαν 3 υπολογιστές, όπου με τη βοήθεια συγκεκριμένων
οδηγιών που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 και των εισηγητών προσπάθησαν να ξεκινήσουν
ένα έργο animation στο εργαλείο animatron. Συνειδητοποίησαν τις δυνατότητες, αλλά και τα
εμπόδια που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία, την ανάγκη προσωπικής ενασχόλησης για
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την εκμάθηση και απόκτηση εμπειρίας στη χρήση ενός οποιουδήποτε ψηφιακού εργαλείου, αλλά
και την ικανοποίηση και ευχαρίστηση που προκύπτει από το δημιουργικό αποτέλεσμα.
Τα μέλη της β΄ ομάδας δοκίμασαν να εφαρμόσουν όσα είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα. Να
στήσουν και να δοκιμάσουν τη web camera, να δημιουργήσουν ένα σύντομο σενάριο κίνησης και
να τραβήξουν τα καρέ χρησιμοποιώντας το λογισμικό monkeyjam. Έμμεσα έγινε και η αξιολόγηση
του εργαστηρίου μέσω της συζήτησης που ακολούθησε για τις δυσκολίες που προέκυψαν και πώς
μπορούν να αρθούν με καταλληλότερη προετοιμασία και με περισσότερο διαθέσιμο χρόνο.
Μολονότι ο χρόνος ήταν πολύ περιορισμένος, πιστεύουμε ότι οι στόχοι του εργαστηρίου
επιτεύχθηκαν. Αυτό προκύπτει από το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι συμμετέχοντες και τη διάθεσή
τους να εμπλακούν σε όσα τους ανατέθηκαν, αλλά κι από τον διάλογο που συνεχίστηκε μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και social media.
Η αξιολόγηση του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε τόσο κατά τη διάρκεια του, όσο και μετά
το πέρας αυτής από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με όρεξη και φιλομάθεια στις
βιωματικές δραστηριότητες, ζητώντας συμπληρωματικές συμβουλές, οδηγίες και διευκρινίσεις.
Μάλιστα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δήλωσαν την πρόθεσή τους να ασχοληθούν με τους μαθητές
τους με έργα τόσο συμβατικού όσο και ψηφιακού animation, αξιοποιώντας την παρουσίαση, την
έγγραφη εισήγηση, αλλά και τη διάθεσή μας για επικοινωνία με κάθε δυνατό μέσο και σε όποιο
χρόνο επιθυμούν.
5. Συμπεράσματα
Σε μια κοινωνία που εξελίσσεται αλματωδώς το Σχολείο πρέπει να ανταποκριθεί και να
παρέχει εκπαίδευση που βοηθά τον νέο άνθρωπο να είναι ευέλικτος, ευπροσάρμοστος, να έχει
υψηλή αυτοεκτίμηση, να οικοδομεί συνεργατικά, να αλληλεπιδρά σε κλίμα εμπιστοσύνης, να
διατυπώνει και να επιλύει προβλήματα, να βρίσκει πληροφορίες, να αναπτύσσει τις δεξιότητες και
τα συναισθήματά του μέσα σε κλίμα ελεύθερο και δημοκρατικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που
υπογραμμίζει ο Sir Ken Robinson σε μια ομιλία του με θέμα «Το σχολείο που σκοτώνει τη
δημιουργικότητα» ότι εκπαιδεύουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ζήσουν σε μια κοινωνία η οποία μικρή
σχέση θα έχει με τη σημερινή.
Θεωρεί τη δημιουργικότητα τόσο σημαντική στην εκπαίδευση όσο κι ο αλφαβητισμός και
πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια τακτική (Ελληνική Πύλη Παιδείας, 2017).
Επιπρόσθετα, οι τέχνες είναι βασικός παράγοντας ανάπτυξης της προσωπικότητας και γι’
αυτό εντάσσονται δυναμικά στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. «Όλα τα
παιδιά γεννιούνται καλλιτέχνες». Ο ρόλος της κοινωνίας κι όσων «μεγαλώσαμε» είναι να
φροντίσουμε να μη χάσουν αυτό που χρειάζεται για να παραμείνουν καλλιτέχνες. Ας μην
ξεριζώνουμε τη δημιουργικότητα και την αθωότητα των παιδιών. Γιατί εκείνα «βλέπουν» καλύτερα
από τους μεγάλους», φέρεται να είπε ο Πάμπλο Πικάσο (Αlfa Vita, 2018).
Το animation είναι ένα μέσο (εννοείται όχι το μόνο) που μπορεί να συμβάλει θετικά στην
επίτευξη των παραπάνω. Αξιοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες, συνδυάζει πολλές τέχνες, προσελκύει την
προσοχή των παιδιών, ενεργοποιεί το ενδιαφέρον στην τάξη και βελτιώνει τη στάση ως προς το
περιεχόμενο και τη μάθηση, αυξάνει την κατανόηση, κεντρίζει τη φαντασία, παρέχει ευκαιρίες για
έκφραση και συνεργασία ενισχύοντας το δημοκρατικό κλίμα στην αίθουσα διδασκαλίας,
ξεκουράζει και ψυχαγωγεί.
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https://www.youtube.com/watch?v=6T259U-EN90
The three little pigs
https://www.youtube.com/watch?v=eQp9GatCi_s&feature=youtu.be
Europe, let’s stick to our similarities than to our differences
https://www.youtube.com/watch?v=PWsiWwgAos4
Καζαντζάκης, ο μεγάλος ταξιδευτής https://www.youtube.com/watch?v=5i8g4pRuwco
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http://www.stopmotionmovies.yolasite.com/
https://www.wikihow.com/Create-a-Stop-Motion-Animation
http://www.cgmeetup.net/home/how-to-create-run-cycle-animation/
Παραρτήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Οδηγίες για stop motion animation με χρήση web camera
Το παράδειγμα του εργαλείου http://monkeyjam.org/
Μας επιτρέπει να τραβάμε φωτογραφίες με τη web camera κι
εξάγει βίντεο. Έχει κι άλλες δυνατότητες τις οποίες
ανακαλύπτουμε δοκιμάζοντας το εργαλείο.
Μερικά απλά βήματα για να ξεκινήσουμε
είναι τα ακόλουθα:
1) Ανοίγοντας το file επιλέγουμε New
Xps κι επιλέγουμε τον φάκελο
αποθήκευσης των φωτογραφιών (image
folder).
2) Πατώντας το εικονίδιο
της κάμερας τραβάμε τις
φωτογραφίες (capture). Θα
του ορίσουμε επίσης πόσες
φορές θέλουμε να επαναλαμβάνει την ίδια φωτογραφία (Image hold).
Αν εκτός της web camera έχουμε κι άλλη συνδεμένη στον Η/Υ, από το ίδιο εικονίδιο στo υπομενού
cameras επιλέγουμε ποια θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.
3) Το εικονίδιο της οθόνης κάνει προεπισκόπηση του βίντεο.
4) Το τελευταίο εικονίδιο εξάγει βίντεο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Βασικές οδηγίες για το animatron
1.
2.
3.
4.
5.

Πρώτα γράφουμε "animatron" στο google
Μεταφερόμαστε στη σελίδα και επιλέγουμε όχι το wave.video αλλά το STUDIO
Κάνουμε κλικ στο TRY FREE κάτω από το STUDIO
Αν έχετε λογαριασμό ήδη κάνετε LOG IN αν όχι κάνετε SIGN UP
Μπορείτε να κάνετε LOG IN με τον λογαριασμό σας στη Google
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6. Αν πατήσετε το EXPLORE μπορείτε να δείτε έργα άλλων δημιουργών. Διαφορετικά
πατήσετε το START CREATING και να ξεκινήσετε στη LITE έκδοση
7. Μετά από ένα σύντομο διάστημα "φόρτωσης" και ένα χιουμοριστικό μήνυμα βρισκόμαστε
στο περιβάλλον εργασίας
8. Περιλαμβάνει animated sets, videos, images, backgrounds, text, audios, project library
9. Αν θέλουμε να εισάγουμε δικά μας αντικείμενα κάνουμε κλικ στο IMPORT και ανεβάζουμε
το αρχείο μας
10. Συνήθως πρώτα επιλέγουμε ένα φόντο (το εικονίδιο με την εικόνα). Περιηγούμαστε στο
περιβάλλον και επιλέγουμε το φόντο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες ή την
αισθητική μας.
11. Υπάρχει και η επιλογή για κάποιο κινούμενο φόντο
12. Από το εικονίδιο με το Τ επιλέγουμε τη γραμματοσειρά και μπορούμε να γράψουμε το
κείμενό μας κάνοντας διπλό κλικ στο φόντο.
13. Μπορούμε να σύρουμε το πλαίσιο κειμένου και να το τοποθετήσουμε οπουδήποτε στο
φόντο, ή να προσθέσουμε όσα πλαίσια κειμένου επιθυμούμε.
14. Για να προσθέσουμε άλλη σκηνή, πατάμε το + στην πάνω δεξιά γωνία.
15. Για να προσθέσουμε ήρωες (χαρακτήρες) στη σκηνή πηγαίνουμε στα animated sets και
επιλέγουμε αυτούς που μας αρέσουν ή ικανοποιούν το σενάριό μας.
16. Μπορούμε πολύ εύκολα να αλλάξουμε το μέγεθός του ήρωά μας.
17. Προσέχω τη σωστή τοποθέτηση των αντικειμένων στη γραμμή του χρόνου, όταν θέλω να
δείξω την κίνηση - μετακίνησή τους.
18. Για να μετακινήσω ένα αντικείμενο στον καμβά αν δεν χρησιμοποιήσω τις επιλογές που
εμφανίζονται αριστερά από το αντικείμενο στη χρονογραμμή, χρειάζεται να μεταβώ στην
expert έκδοση. Γενικότερα μπορώ να μετακινούμαι με ευκολία και χωρίς περιορισμούς από
τη μία έκδοση στην άλλη.
19. Όταν τοποθετώ αρχεία από τον υπολογιστή μου περιμένω να ολοκληρωθεί η διαδικασία
μεταφόρτωσης και πατάω το finish
20. Για να δω τη σκηνή μου πατάω το play, ενώ για να δω ολόκληρο το έργο πατάω το κυκλικό
βελάκι.
21. Μπορώ να προσθέσω ήχο από τον υπολογιστή μου.
22. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ με τα εικονίδια, ΠΑΙΖΩ με τα εργαλεία, ΖΗΤΩ ΒΟΗΘΕΙΑ όπου
δυσκολεύομαι, αλλά κυρίως ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ!!!!

CATEGORIZING ‘POOR’ MIGRANTS.
EUROPEANIZATION VERSUS AMERICANIZATION
Panagiotou Johanna
I.Panagiotou@campus.lmu.de
PhD Candidate,Institute of American Studies
Ludwig Maximilian University of Munich (LMU)
Abstract
After the European Migration and Refugees Crisis of 2015 Migration researchers are faced
with the challenge of understanding, analyzing, explaining and suggesting potential solutions. In
this spirit, the present paper draws a parallel to the biggest migration in history, taken place in the
20th century in the USA, when millions of immigrants immigrated. We will shift the emphasis on
the positive and negative aspects of ‘Americanization Movement’ and analyze the reaction of the
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immigrants to assimilation methods. Portraying the American society and highlighting the
sociopsychological context, we will also delve deeper into questions around the rejection of
strangers and try to approach the threat of the native-born citizens.
Keywords: Americanization Movement, Anthropology of Migration, Migrant Crisis,
Europeanization, Categorization of Strangers
1. Introduction
Over a million migrants and refugees, according to UNHCR, reached Europe during the
Migrant Crisis in 2015, “sparking a crisis as countries struggled to cope with the influx and creating
division in the EU over how best to deal with resettling people”, as reported by BBC [1].
However, how could these human beings be unhindered resettled and integrated within a
latently or perceptibly hostile environment, where politicians and media partially reject newcomers,
creating an antagonistic situation?
Furthermore, newcomers – many of them traumatized by war experience − are obliged to face
and overcome the attitude of xenophobic groups within the society as well as state discrimination
measurements (I). The latter refers to supplementary selection and classification mechanisms with
which foreigners are confronted – sometimes even with fatal consequences (II). Moreover, many of
them are perceived as ‘second- even third-class citizens’; taxonomies that principally subject to
Muslims and Africans. Paradoxically, this type of ‘Categorization of Strangers’ (III) is endorsed by
a number of ‘long-lived assimilated migrants’ (IV) that are often at odds with each other. All
mentioned facts should, in my view, be a matter of concern for migration researchers.
Assuming that we challenge to analyze expected and already existent reactions (V) of citizens
being under threat, when different cultures clash and interact with each other, I will relate these
phenomena to occurrences during the early 20th century in the USA. The criterion determining this
concrete space and time is the fact that “over 22 million Europeans immigrated from the early
1890s to the mid-1920s to the United States, making it one of the largest migrations in history”
(Mirel, 2010) [2].
Accurately, I have the ambition to prove by reference to the historical analysis that the
financial situation of the strangers is a decisive and dominant factor, while shifting the emphasis on
the Americanization Movement and the Greek paradigm.
2. The Americanization Movement: A success story?
The Americanization Movement, which incorporated a variety of educational programs and
campaigns aimed at turning foreigners into Americans “was crucial in that it provoked immigrants
to devise their own way in which they could demonstrate their loyalty to America and forge links
between Americanism and their cultural pride.” (Hanley, 2012) [3].
Children and adults started to participate in the public life, became familiar with the American
culture and learned the English language. Latter is reasonable, desirable and – studying the
international history – characteristic. Even in the ancient Hellas, Isocrates argues in Panegyricus,
the legend Speech held at the Olympic Games in 340 bc, following:
[50] «τοσοῦτον δ᾽ ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς
ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ᾽ οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασιν, καὶ
τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκεν μηκέτι τοῦ γένους, ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν
εἶναι, καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς
κοινῆς φύσεως μετέχοντας».
“And so far has our city overtook the rest nations in thought and speech that
even our students became their teachers. Moreover, we have brought it so far, that
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the name Hellene no longer suggests a race but an intelligence; and that the title
Hellen is rather borne by these who share our culture than these with a common
origin”.
At this point, it is interesting to see how language and culture are used as weapons, in order to
defend the country against a threat. The difference is that Isocrates tried to bring the citizens
together under the Athenian hegemony, in order to avoid an external danger. In the example of
Americanization, we face an internal danger, as the enemy resides within the borders. The
competitor is the ‘alien’, who is able to undermine the Anglo-Saxon culture and the American
values such as Democracy, representative government, respect for law and order, equality, the
belief in the great role of public schools, the capitalistic economy, the laissez-faire dogma and the
thrift (Hartmann, 1948) [4].
From a critical point of view, we can determine the problematic by delimiting the scope of the
case. The questions that arise: Where are the limits? Where does the affront to the human dignity
and the own culture of the cultural stranger begins and where does it stop? I would like to answer
accompany my argument by giving two examples. For instance, consolidating the supremacy of
Americans, initiators wanted to give immigrants “the feeling that the American people had the
highest standards of living and lived under the best sanitary and hygienic conditions” [ibid].
Furthermore, studying the case of ‘Americanizing Mexicans” we will see that the movement
yet aimed to change the habits of the family. “Americanization programs encouraged Mexican
women to give up […] fried foods, […] (and the) consumption of rice and beans. According to
Americanists, the modern Mexican woman should replace tortillas with bread (and) serve lettuce
instead of beans”. (Apple, Golden, 1997) [5].
2.1 The reaction to mass naturalization methods
There is an obvious risk that taking decisions for migrants, without seriously considering how
the concerned party is thinking, is not constructive. Thus, I will try to give two characteristic
examples of how migrants estimated the attempt to be Americanized. The paradigms are based on
the newspapers of that time, where migrants expressed criticism about those approaches.
The Italian newspaper L’ Aurora, Reading Pa., June 12, 1920 argues:
“Americanization is an ugly word. Today it means to proselytize by making the
foreign-born forget country and mother tongue.” [6]
The Russian newspaper Pravda, Olyphant, Pa., September 30, 1919 goes deeper and
expresses itself acutely critical by writing:
“Many Americanization Committees only exist on paper. They make much noise, get
themselves into the newspaper, but do not do much good. They mostly laugh at the poor
foreigners. If Americans want to help the immigrants, they must meet them with love. The
immigrant is by no means stupid. He feels the patronizing attitude the American adopts
towards him, and therefore never opens his soul.” [7]
3.2 Poverty as an inhibiting factor
Notwithstanding that the mentioned Newspaper became the means for propaganda under the
name of the Bolsheviks (Brittanica, 2013) and is, thus, could − in a different context − conceivably
not be regarded as a trustworthy source, I evaluate the above statement as a good reference. It is
honest and expresses uncomfortable truths about migration.
At this point, I take the liberty to highlight the crucial reference of poverty that arises in the
atop Pravda editorial.
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Predominantly and without claiming to have understood how the term ‘poor’ is exactly used –
if it refers to the financial or the general situation of uprooted people in the sense of ‘fortuneless’
and ‘suffering hardships’– I estimate this factor as determined in our attempt to approach the
relations between native-born and naturalized citizens as well as their reciprocal perception.
The meaning of the word ‘poor’ − in this connection – could be better understood by reading
a groundbreaking scientific work on the U.S. Immigration Debate of that time. It is titled ‘Greek
immigration to the United States’ and was written by the cultural anthropologist Henry Pratt
Fairchild. It is a PhD thesis and incorporates the result of a field research in Greece as well as in the
local US communities, in order to scientifically define and interpret the racial background of these
human beings – a key element in contributing to or harming the American society.
Reading this thesis − published in 1911 by the Yale University Press that gains an excellent
reputation − we are in an instant faced with an almost ragged young woman on the frontispiece,
who gives the impression of a dirty poor girl. The photo was taken in Greece and is titled ‘A
FUTURE AMERICAN’. An irrelevance, a redundant comment by the author or a thought that
reflects the concerns of that time?
The questions can be answered only by trying to comprehend the meanings by taking under
consideration the spirit of the age, viz. a period that varies widely from the present situation, in
which, for instance, the President of the USA Donald Trump proudly issues the statement “I love
the Greeks. Oh, do I love the Greeks!” (VI) .The descendants of the former migrants that are, inter
alia, nowadays acutely successful Wall Street traders constitute a further significant example.
On the contrary, the early 20th century is an era, when racism was prevalent, even
[pseudo]scientifically ‘proven’ and the rejection of newcomers was outspoken and expressed in an
undisguised manner expressed. Among other things, via public signs as ‘No Blacks, No Dogs, No
Irish ’and ‘No Rats, No Greeks’ which were a matter of course. Additionally, the latter were
characterized as ‘greasy Greeks’, ‘worthless Greeks’ or ‘filthy Greeks’ and equated with former
black slaves as well as faced with the brutality of Ku Klux Klan.
Returning to the charge and studying the book ‘Greek immigration to the United States’, we
should pay special attention to the following indicative fragment, regarding the effects of ‘new’
immigration upon the United States:
“There is much of similarity between the case of the negroes and that of the modern
immigrants. To be sure, the newcomers of today are for the most part white-skinned instead
of colored, which gives a different aspect to the matter. Yet in the mind of the average
American, the modern immigrants are generally regarded as inferior peoples – races which
he looks down on, and with which he does not wish to associate on terms of social equality.
Like the negroes, they are brought in for economic reasons, to do the hard and menial work
to which an American does not care to stoop. The business of the alien is to go into the
mines, the foundries, the sewers, the stifling air of factories and work shops, out on the
roads and railroads in the burning sun of summer, or the driving sleet and snow. If he
proves himself a man, and rise above his station, and acquires wealth, and cleans himself
up – very well, we receive him after a generation or two. But at present he is far beneath
us, and the burden of proof rests with him”. (Fairchild, 1911) [8]
Not only do we gain a proper impression of how the financial situation of foreigners was an
absolute priority for the native-born Americans, but we also face the same tendency of
‘hierarchization of the strangers’ as it was mentioned in the chapter regarding the contemporary
European issue.
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3.3. How property and power shape the enemy image
After almost 100 years, we are facing the same attitude from the European receiving society,
as it is described in Fairchild’s study.
Precisely, while monitoring closely the reactions of long-time residents and self-proclaimed
as ‘first-class migrants’ since 2015, I noticed that some citizens are exempli gratia negative towards
Muslim refugee women, on the grounds that they give birth to many children and therefore plunder
the social security funds (VII), hence ‘their’ tax money. Paradoxically, we cannot notice the same
behavior against the same type of women, when they shortly reside in their town being in the role of
a medical tourist and contribute to the strengthening of the local economy.
Nevertheless, as accurately as in the previous century in America, the majority of the
nowadays US and European immigrants and refugees are male. Hence, it is interesting to
comprehend how masculine strangers are being perceived. The latter are often facing hostility on
the grounds that they ‘steal’ jobs or contribute due to their availability and flexibility to SalaryDumping. Thereby, they are often doing jobs that native-born citizens would not do, as exactly
analyzed above by Fairchild [ibid].
At the same time, a part of the German society feels ‘betrayed’, as refugees are actually not as
poor and miserable as, in their opinion, they should be as victims of war. Signs of this ‘disturbing’
financial situation are in most instances relatively valuable possessions. The difference between the
nowadays uprooted men and the men who entered the USA in the early 20th century, is that the
contemporary aliens in Europe did mostly not flee from their countries due to strictly economic
grounds, as many of them initially belonged to the middle class of their home country.
On the contrary, the requirement of earning money rapidly was a major priority for the
‘modern’ US immigrants. An additional crucial difference was the mentioned social class.
Ethnologist Fairchild does highlight this factor and notices:
“In considering movements of this kind it is always a matter of interest to determine
what classes of the population are concerned. It is of vital interest to the United States
whether we draw from the better classes, sound in mind, body and morals, or from the lower
strata of society. In regard to this phase of the question, after what has gone before, it is
hardly necessary to say that as far as the Greeks are concerned, emigration to the United
States is almost wholly an affair of the agricultural and pastoral classes”. [9].
3.4. Methodological Approaches
The theoretical part of the paper is based on the Cultural Relativism and further principles of
Culture Anthropology as well as on the ideas of Franz Uri Boas and his students Margaret Mead
and Ruth Benedict, the pioneers of the modern Anthropology.
The historical sources were conducted with the aid of ‘The Chicago Foreign Language Press
Survey’, published in 1942 by the Chicago Public Library Omnibus Project of the Works Progress
Administration of Illinois and included the translation and classification of selected news´ articles,
appeared in Foreign Press from 1855 to 1938. According to ‘The Newberry’ (website), the project
“consists of 120,000 typewritten pages translated from Newspapers, derived from 22 different
foreign language communities of Chicago”.
4. Conclusions
Human beings do not fit into taxonomies and classes, as lifeless subjects. Strangers are in a
difficult situation but in no case unable to react when the own culture is not respected. Being
integrated while learning the language of the host country and becoming familiar with the local
culture should be the aim of all participants at this reciprocal process called integration.
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Nevertheless, we always have to have on our mind, how and why language and culture are abused
by the power and where the limits of the affront to culturally sensitive areas are set.
Moreover, it became obvious that factors such as otherness (different appearance), culture and
religion are becoming − in contrast to financial criteria − less important. We are probably facing the
coexistence of a ‘welfare chauvinism’ and a ‘racist thinking in the global empire of neoliberal
capitalism’ (Mbembe, 2013) [10]. How crucial and timeless the factor of the economic situation is,
was proven by citing a scientist of 1911 in the USA.
5. Remarks
The difference between migrant and refugee is obvious; the former takes a conscious decision
to leave his/her country seeking a better life, the latter is forced to flee from his homeland due to
political or religious reasons seeking protection in another country. In the American paradigm of the
20th century, we are dealing with immigrants while we nowadays are in Europe rather facing
refugees. Nevertheless, I made the comparison taking into consideration that both shape the image
of the ‘cultural stranger’, which is the subject of my interest.
In the European discourse, the focus is placed on the German society. Further, as Germany is
a federal parliamentary republic, I also used the example of my homeland Bavaria, a self-governing
state (Land) under the central (federal) government in Berlin. Moreover, even if the examples are
from Germany, I purposely do not use the term ‘Germanization’ in my title due to the negative
connotation.
‘Europeanization’ has a dual meaning in the subtitle of the paper. On the one hand, it is
associated with the tendency of assimilation, where foreigners are forcedly included. On the other
hand, it expresses the European attitude, where foreigners are excluded, as they do not perfectly fit
into the western culture.
The term ‘Europeans’ in the historical reference refers mainly to Easter and South Europeans,
as in contrast to earlier waves of immigrants, most of whom had originated in western and northern
Europe, this group arrived from eastern and southern Europe” (DPLA). However, as my focus in
the historical reference lies on the Americanization movement (1910-1924), further ethnic groups
such as Germans are not unconcerned, since this period nearly coincides with the era of the World
War I.
It must be noted that the Great War (1914-1918), exactly as the Great Red Scare (1919-1920)
contributed to the formation of the enemy image, respectively the image of enemy alien, a term with
a traditionally negative connotation. For many Americans, it appreciably symbolized the reluctance
of the immigrants to identify themselves with the ideals of the American society and suggested a
suspicion of disloyalty − particularly in times of crisis (Nagler, 2000) [11].
Finally yet importantly, I intentionally avoid using the word ‘influx’ regarding migration
through the entire paper. Holding a master in Psychology of Communication, I endorse the
dominant opinion of contemporary experts who have proved that this terminus does not evoke a
positive association and produces a negative atmosphere. I hope that this will prospectively
influence further interdisciplinary works.
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7. Notes
(I) 4477 people were rejected at the German airports during 2017, mainly deported to [the still
unsafe country] Afghanistan; cf. Klages, Robert; „Kampagnen der Bundesregierung − Flüchtlinge
abschieben und abschrecken“; in: Der Tagesspiegel, 23.2.2018.
(II) In 2016, 162 refugees tried to kill themselves in Bavaria. Thus, the number of suicide
attempts has tripled. There is a suspicion of an association between this behavior and the imminent
deportation, which is still not proved. Cf. Mittler, Dietrich; „Zahl der Suizidversuche von
Flüchtlingen in Bayern hat sich verdreifacht“, in: Süddeutsche Zeitung, 2.4.2017
(III) German: „Kategorisierung von Ausländern”, a term coined by Erwin K. Scheuch, who
carried out a survey of data allocated by the German Institute for Applied Social Sciences and noted
the following categorization: 1. Precious Aliens (Edel-Ausländer), 2. Aliens (Ausländer), 3.
Strange Aliens (Fremdartige Ausländer), 4. Rejected Aliens (Abgelehnte Ausländer). The results
depict the population’s reaction towards foreign guest workers (Gastarbeiter) in 1982. Cf. Schäfer,
B, Schlöder, B. (1994). Identität und Fremdheit. Sozialpsychologische Aspekte der Eingliederung
und Ausgliederung des Fremden, in: JCSW 35, 75.
(IV) See the candidates of the German right-wing populist part AfD with migrant
backgrounds as an extreme example for concern.
(V) The aim of my assumption is not to defend any extreme and defiant behavior, but to put
myself in the place of all participants.
(VI) The opening speech of President Trump at the Greek Independence Day celebration at
the White House on 24.03.2017.
(VII) Unlike in other countries, the social system in Germany allows anyone to apply for
children's allowance (Kindergeld) as well as a special type of unemployment benefit
(Arbeitslosengeld II).
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Ζαγκότας Βασίλειος
Ζερβουδάκης Κωνσταντίνος
Ζυγούρη Έλενα
Θεοδώρου Αικατερίνη
Ιωάννου Βύρωνας
Καζταρίδου Αλίκη
Καΐλα Μαρία
Κακαρά Αλεξάνδρα
Καληωράκης Μιχαήλ
Καλογεράκης Α. Γεώργιος
Κανταρτζόγλου Φώτης
Καραμπάτσα Βάια
Καρατόλιος Κωνσταντίνος
Καρύδης Θωμάς
Κατσουνάρη Ιωάννα
Κιμουλάκης Νικόλαος

Κλημεντιώτη Χριστίνα
Κλημεντιώτη Χριστίνα
Κογκούλη Πελαγία
Κοκκινέλη Κυριακή
Κοκκινέλη Κυριακή
Κολλάτου Μαρίνα
Κορακάκη Ελένη
Κοσκοσίδου Αγάπη
Κουκάκης Γεώργιος
Κουρούπης Κωνσταντίνος
Κούτλα Βασιλική
Κουτρουμπάς Παύλος
Κουτσελίνη Μαίρη
Κρητσωτάκη Καλλιόπη
Κυριάκου Γιάννης
Λιοντάκη Αικατερίνη
Λίπα Βασιλική
Μαστοράκης Σωκράτης
Μαστροθανάσης Κωνσταντίνος
Μαυρίδης Συμεών
Μελισσουργάκης Ιωάννης
Μηλιωρίτσα Βασιλική
Μηλιωρίτσας Ευάγγελος
Μηλιωρίτσας Ευάγγελος
Μήτρου Ελένη
Μουλά Ευαγγελία
Μουρατίδου Σαββούλα
Μπαμπάλης Θωμάς
Μπεϊκάκη Κασσάνδρα
Μωυσίδου Αγγελική
Νικολάου Λώρα
Νικολιδάκη Σοφία
Νούσια Αλεξάνδρα
Ξαφάκος Ευστάθιος
Ξυπάκη Μαρία
Ξυπνητού Μαίρη
Παντελεήμων Χιονίδης
Παπαβασιλείου Βασίλης
Παπαδάκης Α. Νικόλαος
Παπαδάκης Δημήτριος
Παπαδοκωστάκη Κοραλία
Παπαδοκωστάκη Κοραλία
Παπαδομαρκάκης Ιωάννης
Παπαδοπούλου Ν. Μαρία
Παπασταύρου Βασίλειος
Παπαστεφανάκη Ελευθερία

275
386
275
275
275
582
582
169
85
352
34
649
203
697
498
574
131
284
704
66
414
176
45
291
604
299
306
314
322
334
438
414
334
568
414
121
588
92
139
169
697
149
515
530
588

722

183
429
314
631
640
697
102
284
195
491
640
658
446
169
39
704
681
203
438
473
211
665
78
665
217
342
537
429
227
555
568
505
612
454
352
39
403
92
155
234
245
255
342
690
446
162
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Παππά Ευαγγελία
Πάρλαλης Κ. Σταύρος
Πάρλαλης Κ. Σταύρος
Πασιόπουλος Γεώργιος
Πετρουλάκη Κωνσταντίνα
Ριζάκη Αικατερίνη
Ρουμπής Νίκος
Σαβαίδης Στυλιανός
Σακαρέλλου Ευθυμία
Σαμαρά Ευφροσύνη
Σκλείδα Σοφία
Σκουληκάρη Αριάδνη - Ειρήνη
Σκούρτης Μιχάλης
Σκυβαλάκη Θεονύμφη
Σουλτανίδου Μαρία
Σπυρίδου Ραφαηλία
Σταυρινούδης Σταύρος
Σταυρούλη Μαρίλη
Στεφανίδης Γεώργιος
Στριλιγκάς Γεώργιος
Συμεωνίδης Νικόλαος
Σφακιανάκη Βασιλική
Σφακιανού Μαρία
Τερζοπούλου Θεοδώρα
Τζαγάκης Μιχάλης
Τζήλου Γεωργία
Τζιώγα Ειρήνη-Μαρία
Τσακίρης Ιωάννης
Τσαμπούρης Γεώργιος
Τσαούση Ελισάβετ
Τσιαούσκογλου Ζωή
Τσιρίτα Εμμανουέλα
Τσίτσα Έφη
Τσούνη Βασιλική
Υφαντή Σοφία
Φίλος Ιωάννης
Φλωρεντία Αντωνίου
Φύκαρης Ιωάννης
Φύκαρης Ιωάννης
Φωκίδης Εμμανουήλ
Χάλαρη Μαρία
Χασιώτη Μαρία
Χασιώτη Μαρία
Χατζοπούλου Βασιλική
Χρυσοχόου Ήρα
Panagiotou Johanna
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617
491
568
454
306
25
50
56
78
363
485
263
39
352
217
306
112
523
183
462
380
211
234
176
85
454
61
121
386
480
394
299
681
66
85
617
649
322
334
234
561
71
78
624
598
714

3.
Συνολικά έτη
προϋπηρεσία
ς:
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